คํานํา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
ได,จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองแก3หน3วยงานต,นสังกัด และหน3วยงานที่เกี่ยวข,อง เพื่อทราบ
ถึงสภาพป6จจุบันของสถานศึกษา เป7นข,อมูลในการพัฒนาตนเอง สร,างความตระหนัก และความพยายาม
ของบุคลากรในการมีส3วนร3วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น3าพอใจขององค(กร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ได,ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ประกาศใช,เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป7นมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว,เป7นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานีได,พัฒนาเป7นมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเป7นกลไกสําคัญในการ
ช3วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให,มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ต,องการ โดยมุ3งเน,นพัฒนาคุณภาพ
ของผู,เรียน ทั้งด,านความรู, ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต3าง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ
รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม ค3านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เอกสารฉบับนี้ถือได,ว3าเป7นเอกสารสําคัญที่จะนําไปใช,เป7นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป7นรายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปBดเผยต3อ
สาธารณชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
พฤษภาคม 2557
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
อัตลักษณ$ “ทักษะเยี่ยม”
เอกลักษณ$ “บริการเยี่ยม เป67ยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”
ปรัชญา “วิชาดี มีทักษะ ใฝ;ธรรมะ สามัคคี มีวินัย ”
วิสัยทัศน$ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มุ'ง จัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและพัฒนา
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. การจัดการเรียนการสอนและฝIกอาชีพ 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) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ป6 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป6
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป6ที่ 3 (ม.3) หลักสูตรที่เป.ด
สอน ไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา สาขางานออกแบบ
เสื้อผา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขางานคหกรรมการผลิต สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ และสาขา
งานคหกรรม การโรงแรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานการขาย สาขางานการตลาด สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) และสาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ระบบปกติและทวิภาคี)
สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขางานการทองเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลปN
สาขางานออกแบบ สาขางานคอมพิวเตอรกราฟ.ค และสาขางานคอมพิวเตอรกราฟ.กอารต

3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรที่เป.ดสอน ไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย สาขางานธุรกิจ
เสื้อผา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ และสาขาวิชาการ
บริหารงานคหกรรมศาสตร สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขางานธุรกิจสรรพสินคา (ทวิภาคี)
และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระบบปกติและ
ทวิภาคี) และสาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย สาขางานเสริมความงาม ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค สาขางานคอมพิวเตอรกราฟ.กอารต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป6ที่ 6 (ม.6) หลักสูตร
ที่เป.ดสอน ไดแก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค สาขางานคอมพิวเตอรกราฟ.กอารต

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 8 มาตรฐาน 40 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน สรุปไดดังตอไปนี้
1. ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก จํานวน 34 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
7.1, 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4
2. ผลการประเมิน ระดับ ดี จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 3.6 และ 7.2
3. ผลการประเมิน ระดับ พอใช จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1.4 และ1.5
4. ผลการประเมิน ระดับ ตองปรับปรุง จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.7
5. ไมมีการประเมิน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.6

4. จุดเด'น - จุดที่ตองพัฒนา
4.1 จุดเดน คือ ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จํานวน 34 ตัวบงชี้ ระดับดี จํานวน 2 ตัวบงชี้
ระดับพอใช จํานวน 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด จํานวน 38 ตัวบงชี้
4.2 จุดที่ตองพัฒนา คือ ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับตองปรับปรุง จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.7
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
5.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนนดานคุณธรรม จริยธรรมอยางเป/นรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม
อยางตอเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ผานการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเขาสูมาตรฐานสากล
5.2 จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนใหพอเพียงกับจํานวนผูเรียนทุกสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
5.3 มีสวนรวมกับชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน
และทองถิ่น
5.4 จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป6 รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาป6ที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียน
สตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในป=จจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป/นครูใหญมีนักเรียน
จํานวน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม
หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เป.ดสอนตาม
หลักสูตรชางเย็บเสื้อผาจนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเป/นหลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป6 และเปลี่ยนชื่อเป/น โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป/น โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 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 เว็บไซต www.svc.ac.th
อีเมลล svcsurat@yahoo.co.th
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาติดถนนตลาดใหม
ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจํา
จังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด
ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยูริม
ถนนฝ=Zงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม แนวถนนดานขางของ
วิทยาลัยเป/นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และรานคา

6
แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร/ธานี
จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูบนฝ=Zงตะวันออกของภาคใตหางจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร มีเนื้อที่มาก
เป/นอันดับ 6 ของประเทศและมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต ฝ=Zงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานีมีความ
ยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25ตารางกิโลเมตร เกาะพะงันมี
เนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมูเกาะอางทองและเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเป/นเกาะ
ที่ใหญที่สุดในจังหวัด หางจากฝ=Zงทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร และหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก
ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล3งท3องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎรธานีมีลักษณะภูมิประเทศเป/นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นที่จังหวัด
มีเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใตของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกลาวกอใหเกิดลุมน้ํานอยใหญ
รวม 14 ลุมน้ํา ลุมน้ําที่สําคัญ ไดแก ลุมน้ําตาป6 พุมดวง ทาทอง ทากระจาย ไชยา ทาฉาง เป/นตน แมน้ํา
ลําคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสูอาวไทยดานทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
สุราษฎรธานี สรุปไดดังนี้
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1. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูงภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง
พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และวิภาวดี
2. ภูมิประเทศเป/นที่ราบชายฝ=Zงทะเล ไดแก พื้นที่อําเภอเมือง และพุนพิน
3. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นที่อําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ เวียงสระ
และบานนาสาร
4. ภูมิประเทศที่เป/นที่ราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง
พนม บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา
5. ลักษณะภูมิประเทศเป/นเกาะในอาวไทย ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะ
อางทองและเกาะบริวาร 42 เกาะ
เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยูระหวางสองฝ=Zงมหาสมุทรจึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบางเป/นครั้งคราวเนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา
นครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราชเป/นแนวชวยลดอิทธิพล
ลมมรสุมดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป/นสวนใหญ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใต และอาวไทยทําใหจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทย และมรสุมตะวันออกเฉียงใตจากมหาสมุทร
อินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม
จังหวัดสุราษฎรธานี มีลุมน้ําใหญนอยรวม 14 ลุมน้ํา แตละลุมน้ํามีแมน้ําและรองน้ําหลายสาย
ทุกสายลวนไหลลงสูอาวไทย แมน้ําในสุราษฎรธานีตัดขวางคาบสมุทรออกสูทะเลดานตะวันออก ในอดีตอาศัย
เครือขายแมน้ําเดินทางติดตอถึงกันและติดตอกับเมืองชายฝ=Zง แมน้ําที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่สําคัญซึ่งถือ
เป/นเสนเลือดใหญของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี มี 2 สาย คือ
1. แมน้ําตาป6 เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผานอําเภอชัยบุรี พระแสง เวียงสระ
เคียนซา บานนาสาร บานนาเดิม พุนพิน และไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอเมือง มีความยาวประมาณ 230
กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 5,900 ลานลูกบาศกมิลลิลิตรตอป6 มีแมน้ําสาขาที่สําคัญ 6 สาย ไดแก คลองสิน
คลองปุน คลองอิป=น คลองพุนพิน คลองทากูบ คลองมะขามเตี้ย และคลองขวาง
2. แมน้ําพุมดวงหรือแมน้ําคีรีรัฐ เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยัน ไหลผานอําเภอ
บานตาขุน คีรีรัฐนิคม ทาฉาง บรรจบกับแมน้ําตาป6 ที่อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ํา
เฉลี่ย 6,600 ลานลูกบาศกมิลลิลิตรตอป6 คลองสาขาที่สําคัญมี 4 สาย ไดแก คลองยัน คลองแสง คลองสก
และคลองพนม
การปกครอง
1. การปกครองทองที่แบงการปกครองเป/น 19 อําเภอ 128 ตําบล 1,074 หมูบาน
2. โครงสรางบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางแบงเป/น
2.1 หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค จํานวน 34 หนวยงาน
2.2 หนวยงานราชการบริหารสวนกลาง จํานวน 125 หนวยงาน
2.3 หนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอื่นๆ จํานวน 23 หนวยงาน
2.4 หนวยงานอิสระของรัฐ จํานวน 2 หนวยงาน
3. การปกครองทองถิ่นมีหนวยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาล 36 แหง (เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 31 แหง) องคการบริหารสวน
ตําบล 101 แหง
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ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ศาสนาพุทธ มี 313 วัด (มหานิกาย 300 วัด ธรรมยุต 13 วัด)
เจาคณะภาค 16 คือ พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม
รองเจาคณะภาค 16-17-18(ธ) คือ พระเทพวราจารย วัดธรรมบูชา
เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี คือ พระเทพพิพัฒนาภรณ วัดทาไทร
เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี(ธ) คือ พระราชไพศาลมุนี วัดโมกขพลาราม
2. ศาสนาอิสลาม มี 44 มัสยิด
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด คือ นายเขตรัฐ เทพรัตน
3. ศาสนาคริสต/ มี 48 แห3ง โรมันคาทอลิก 4 แหง โปรแตสแตนท 44 แหง
มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎรธานี คือ ยอเซฟประธาน ศรีดรุณศิลปc
ประธานคริสเตียนกลางจังหวัดสุราษฎรธานี คือ ศาสนาจารยวิชาญ เพชรประดิษฐกุล
เจาอาวาสอาสนวิหารราฟาแอลสุราษฎรธานี คือ บาทหลวงอัครเดช ทับป.ง
การนับถือศาสนา
จากประชากร จํานวน 1,002,343 คน แยกการนับถือศาสนาได ดังนี้
1. นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 982,558 คน คิดเป/นรอยละ 98.02
2. นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 16,593 คน คิดเป/นรอยละ 1.66
3. นับถือศาสนาคริสตและอื่นๆ 3,192 คน คิดเป/นรอยละ 0.32
ขอมูลแหล3งเรียนรู
1. ศูนยปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 10 แหง ไดแก วัดพัฒนาราม วัดศานติ-ไมตรี วัดธารน้ําไหล
วัดน้ําตกหินลาด วัดอรัญญาราม วัดกาฬสิน วัดจันทาราม วัดทุงเสียด วัดวังไทร และวัดจําปา
2. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 8 แหง ไดแก อําเภอพนม 2 แหง เมืองสุราษฎรธานี
ไชยา เกาะสมุย วิภาวดี ชัยบุรี และทาชนะ
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
โรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดกรวด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ
วัดนาสาร
4. หองเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
หองเรียนสุราษฎรธานี และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนยการศึกษา
สุราษฎรธานี
5. ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 25 ศูนย
6. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา 1 แหง
7. ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด 1 แหง
8. ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ 1 แหง
9. สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แหง
10. สภาวัฒนธรรมอําเภอ 19 แหง
11. สภาวัฒนธรรมตําบล 128 แหง
12. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 19 แหง

9
โบราณสถาน 14 แห3ง
1. พระธาตุศรีสุราษฎร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
2. วัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
3. เจดียวัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย
4. เจดียวัดถ้ําสิงขร ตําบลถ้ําสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม
5. แหลงโบราณคดีวัดเวียง และเจดียวัดหลง ตําบลพุมเรียง 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 ปูทะเลสด กาละแมสมุย ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว และอาหารทะเลแปรรูป
ประเพณี/การละเล3น
1. ประเพณีชักพระทอดผาปfา และแขงเรือยาว จัดในวันออกพรรษา (แรม 1 ค่ําเดือน 11)
2. ประเพณีลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ําเดือน 12)
3. ประเพณีวันสงกรานต
4. วันสารทเดือนสิบ (รับสงตายาย)
5. การทําขวัญขาว (พิธีกรรมที่ระลึกถึงคุณของแมโพสพเทพแหงขาว)
6. การละเลน/มหรสพ เชน มโนราห หนังตะลุง ลิเกปfา การละเลนสะบา ชกมวย ชนควาย
โครงสรางเศรษฐกิจ
โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี 5 อันดับแรกพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวม
(GPP) ป6 2553 ไดแก สาขาเกษตรกรรม สัดสวนรอยละ 36.52 สาขาอุตสาหกรรม สัดสวนรอยละ 14.98
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สัดสวนรอยละ 9.78 สาขาการขายปลีก สัดสวนรอยละ 8.45 สาขาการขนสง
สัดสวนรอยละ 4.54 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจของจังหวัด ตั้งแต
ป6 2544 –2553 จะเห็นไดวาโครงสรางเศรษฐกิจหลักยังคงเป/น 5 สาขาหลักขางตนซึ่งสัดสวนไมเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 82,386,073.74 บาท รายละเอียดในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงงบดําเนินการ งบประมาณ ประจําป6การศึกษา 2556
รายการ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว

จํานวนเงิน
(บาท)
31,269,911.34
4,101,300.00
4,951,566.33
3,934,151.00

2. งบดําเนินงาน
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

3,683,034.41
1,851,079.02

3. คาเสื่อมราคา

5,461,214.34

4. งบเรียนฟรี 15 ป6 : คาจัดการเรียนการสอน (งบอดหนุนขั้นพื้นฐาน)
- คาจัดการเรียนการสอน
- คาหนังสือเรียน+อุปกรณ+เครื่องแบบ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. งบรายจายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
- โครงการ Fix it Center
- สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
- โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการหารายไดระหวางเรียน

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น
ที่มา: งานวางแผนและงบประมาณ

11,737,200.00
14,471,617.30

654,000.00
108,000.00
85,000.00
78,000.00
82,386,073.74
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1.2 สภาพป>จจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 รายละเอียดสภาพป=จจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้
1.2.1 จํานวนผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป6การศึกษา 2556 ดังแสดงในตาราง
ที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร และเพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น

ปกติ + ทวิภาคี

รวม

เทียบโอนฯ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ปวช. 1

167

697

-

-

167

697

864

ปวช. 2

99

592

-

-

99

592

691

ปวช. 3

81

607

-

-

81

607

688

รวมระดับ ปวช.

347

1,896

-

-

347

1,896

2,243

ปวส. 1

43

344

-

-

43

344

387

ปวส. 2

30

247

4

13

34

260

294

รวมระดับ ปวส.

73

591

4

13

77

604

681

รวมทั้งหมด

420

2,487

4

13

424

2,500

2,924

ที่มา : งานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
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ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหนง
ตําแหนง
วุฒิ
การศึกษา ผูบริหาร/ครู

ครูพิเศษสอน

ชาย

หญิง

ป. โท

ป.ตรี

ครู

ผูบริหาร/แผนกวิชา

จํานวน
(คน)

พนักงานราชการ (ครู)

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เพศ

ขาราชการ

สถานภาพ

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ

5

5

-

-

1

4

5

-

-

-

5

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

6

6

-

-

-

6

2

4

-

4

2

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

8

5

-

3

1

7

1

7

-

3

2

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร

6

4

1

1

-

6

1

5

-

1

3

แผนกวิชาการบัญชี

10

9

-

1

2

8

7

3

-

1

8

แผนกวิชาการเลขานุการ

9

7

-

2

-

9

4

5

1

6

-

แผนกวิชาการขาย/การตลาด

5

3

-

2

-

5

2

3

-

2

1

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

11

5

2

4

3

8

8

3

1

4

-

แผนกวิชาการโรงแรม

7

4

-

3

-

7

2

5

2

1

1

แผนกวิชาสปาและความงาม

1

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

แผนกวิชาวิจิตรศิลปc

3

3

-

-

3

-

-

3

-

1

2

แผนกวิชาออกแบบ

3

1

-

2

2

1

-

3

-

1

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค

3

1

-

2

-

3

1

2

-

-

1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

29

14

3 12 10 19 7

22

1

7 8

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ

6

1

1

3

-

-

114

70

7 37 23 91 46 68

รวมทั้งหมด

ที่มา : งานบุคลากร ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

4

1

5

3

1

5 31 34
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ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ
และวุฒิการศึกษา
ม.ตนหรือ ต่ํากวา

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ป.ตรี

51

หญิง

30
11
1
2
2
5
7
1
1
6
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
10
2
1
1
5
1

ชาย

ฝGายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
ฝGายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝGายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
งานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษ
ฝGายแผนงานและความร3วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความรวมมือ
งานประกันคุณภาพฯ
งานสงเสริมผลิตผลฯ
งานวิจัยพัฒนาฯ
รวมทั้งหมด

ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ลูกจางประจํา

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

เพศ

ขาราชการ ก.พ.

สถานภาพ

1
1
-

7
-

2
1
2
2
5
7
1
1

4
1
2
-

7
1
2
2
4
5
1
1

2
-

7
2
-

2
1
1
1

4
1
2
3
2
-

-

-

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

-

-

-

2
1
1
5
1

-

2
1
1
5
1

1
-

-

2
1
1
4
-

1

2

7

42

7

44

3

9 22 17

ที่มา : งานบุคลากร ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

14
1.3 ระบบโครงสรางการบริหาร
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป/นไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา
รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงาน
ดังนี้
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
นางเนาวรัตน/ รัตนพันธ/

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝfายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ฝfายแผนงานและความรวมมือ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น

ฝfายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

ฝfายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แยมศรี

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ

หัวหนางานบุคลากร
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางนพรัตน สุวรรณรัตน

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

หัวหนางานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหนางานความรวมมือ
นางป.ยะพร เข็มขาว

หัวหนางานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวพัชรนันท อาจหาญ

หัวหนางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

หัวหนางานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ เรียบรอย

หัวหนางานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางอุบล เบญจพงศ

หัวหนางานพัสดุ
นางชฎาภรณ เฟrZองฟุsง

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
นางฉวีวรรณ จันทรชิต

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟ.ค
นางชนัญญา สุวรรณวงศ

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แขงขัน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาวิจิตรศิลปc
นายธนาวุฒิ กลาเวช

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางศรีไพร ภาราทอง

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
นายแสนดี เบญจพงศ

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษฎ วีแกว

แผนกวิชาสปาและความงาม
นางสาวสาธินี ตออาวุธ

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารสถานศึกษา

15
1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ซึ่งเป/นที่ยอมรับของสังคม ในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ
ป6การศึกษา 2556 มีดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี ไดรับเกียรติบัตร ดังต3อไปนี้
1.1 กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตของพื้นที่การศึกษา ประเภทวิสามัญ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2556 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
1.2 ไดเขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ ประจําป6 2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
1.3 ไดรับเกียรติบัตรเขารวมแขงขันตอบป=ญหากฎหมายวันรพี จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2556
1.4 ไดรับโลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดการระบบทวิภาคีสูความ
เป/นเลิศระดับ 5 ดาว วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
1.5 ไดรับเกียรติบัตร จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดจินตโนรีศรีวิชัย อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
รวมใจ เทิดไทองคมหาราชินี” ในงานอาชีวะสรางชาติ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
1.6 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด R – Style Dancing ไดรับถวยรางวัลพรอม
เกียรติบัตร และเงินสนับสนุนทีม 35,000 บาท ในงานอาชีวะสรางชาติ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร
1.7 ไดรับเกียรติบัตร เป/นสถานศึกษาที่ฝ{กประสบการณ โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา
วันที่ 2 – 13 กันยายน 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.8 ไดรับโลรางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip synch dancer เพลงไทยลูกทุงและพิธีกร ในการ
ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคใต ครั้งที่ 24 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่
1.9 กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับโลรางวัล “กองลูกเสือดีเดน” ในงาน
ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 5 วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557 ณ คายลูกเสือ
ปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล
2. ผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ไดรับเกียรติบัตร ดังต3อไปนี้
2.1 นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับการคัดเลือก
ระดับจังหวัด เป/นผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ประจําป6 2556 จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสุราษฎรธานี
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2.2 นางจารุวรรณ อมรกุล ไดรับการคัดเลือกระดับประเทศ เป/นผูทําคุณประโยชนทางการศึกษา
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ประจําป6 2556 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) วันที่ 9 กันยายน 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
2.3 นายพฤติพงษ วงศวรรณา และนางฉวีวรรณ จันทรชิต ไดรับการคัดเลือกรางวัลครูผูสอน
ดีเดน ประจําป6 2556 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.4 นายวิรวัฒน พัฒนนนทสิริ ไดรับรางวัลผูฝ{กสอนยอดเยี่ยมระดับภาคใต ในการแขงขันกีฬา
อาชีวะเกมส ระดับภาคใต วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสตูล และไดรับรางวัลผูฝ{กสอนยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ ในการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับประเทศ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2556 ณ
จังหวัดชลบุรี
2.5 นางชนัญญา สุวรรณวงศ ไดรับคัดเลือกเป/น “แมตัวอยาง” ประจําป6 2556 ของโรงเรียน
สุราษฎรพิทยา วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี
2.6 นางสาวสุพรรณี เวชการ ปวช.3 การบัญชี นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รับรางวัลพระราชทาน ประจําป6การศึกษา 2556 กระทรวงศึกษาธิการ
2.7 นายองอาจ ศรีทิพย ปวส.2 อาหารและโภชนาการ นักศึกษารางวัลชมเชย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับรางวัลพระราชทาน ประจําป6การศึกษา 2556 กระทรวงศึกษาธิการ
2.8 นักเรียน นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเป/น miss vocational education sport
(miss voc) ไดแก นางสาวกมลชนก พูลทรัพย ปวส.1 การบัญชี นางสาวอุดมลักษณ เกตุแดง ปวส.1
การบัญชี นางสาวณิญาดา สุวรรณวงศ ปวช.3/2 การบัญชี นางสาวเกศนี แพรัตน นางสาวนิวาริน พูลสวัสดิ์
นางสาวเสาวรส พิษครุฑ นางสาวอัษฎาภรณ หมื่นสาย นางสาวนิศรา ไพลอย นางสาววราภรณ เพชรนุย
ปวส.2 การบัญชี นางสาวนันทพร วณิชมาศ นางสาวพิชญา พูลทวี นางสาวมณฑาทิพย แชติ้ง นางสาวชญานิศ
ศาสตราภัย นางสาววิชชุดา ทองนุกูล นางสาวกัลยาณี โมลี ปวส.2 การโรงแรมและบริการ นางสาวเบญจมา
ประเสริฐพรรณ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
2.9 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา – เอสโซ ประจําป6 2556 ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “การศึกษาการพัฒนาซอสผัดเผ็ดสะตอ” ระดับ
ปวช. ผูจัดทํา ไดแก นางสาวสุภาพร โชติรัตน นางสาวอุไรรัตน นวลสันต และนางสาวสุทธิดา ถาวร
ปวช.2/1 การบัญชี ครูผูควบคุม ไดแก นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และนางชนัญญา
สุวรรณวงศ
2) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง “การพัฒนาคุกกี้ชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ระดับ
ปวส. ผูจัดทํา ไดแก นายองอาจ ศรีทิพย นางสาววนิดา แกวรักษา และนางสาวศิริลักษณ สุขขัง ปวส. 2
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผูควบคุม ไดแก นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา นางมาลี วองเกษฎา และ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
2.10 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา – เอสโซ ประจําป6 2556 ระดับภาคใต
วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง ครูผูควบคุม ไดแก นายสามารถ เนียมมุณี
นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และนางสาวยุภาวรรณ ใสดํา ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
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1) รองชนะเลิศอันดับ 1 “การศึกษาการพัฒนาซอสผัดเผ็ดสะตอ” ผูจัดทํา ไดแก นางสาว
สุภาพร โชติรัตน นางสาวอุไรรัตน นวลสันต และนางสาวสุทธิดา ถาวร ปวช.2/1 การบัญชี
2) รองชนะเลิศอันดับ 3 “การพัฒนาคุกกี้ชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ผูจัดทํา ไดแก
นายองอาจ ศรีทิพย นางสาววนิดา แกวรักษา และนางสาวศิริลักษณ สุขขัง ปวส. 2 โภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ
2.11 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา – เอสโซ ประจําป6 2556 ระดับชาติ วันที่
14 – 16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 “การศึกษาการพัฒนาซอสผัดเผ็ดสะตอ” ผูจัดทํา ไดแก นางสาวสุภาพร โชติรัตน นางสาว
อุไรรัตน นวลสันต และนางสาวสุทธิดา ถาวร ปวช.2/1 การบัญชี ครูผูควบคุม ไดแก นายสามารถ เนียมมุณี
นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และนางชนัญญา สุวรรณวงศ
2.12 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “ คุกกี้ชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ผูจัดทํา ไดแก
นายองอาจ ศรีทิพย นางสาวศิริลักษณ สุขขัง นางสาววนิดา แกวรักษา ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ นางสาวกรวีร ลาชโรจน นางสาวนารีรัตน หีตเพชร นางสาวพรกมล ฤทธิกุล นางสาวเสาวลักษณ
ธรรมชาติ และนางสาวลลิตา จารุปกรณ ปวส.1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ผูควบคุม คือ นางสาว
ยุภาวรรณ ใสดํา นายสามารถ เนียมมุณี นางมาลี วองเกษฎา และ นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
2) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “มุงที่นอนพับไดแบบกระเป€า” ผูจัดทํา ไดแก
นางสาวเกศินี ผลทับทิม นางสาวประไพพิมพ ไทยประยูร นางสาวขนิษฐา แกวศรีจันทร และนางสาว
มายาลักษณ เจนกิจวัฒนาเลิศ ปวส.1 ธุรกิจเสื้อผา นางสาวจุฑามาศ รักเมือง และนางสาวเมฐิณี ทิพยเดช
ปวช.2 วิจิตรศิลปc นางสาวณัฐธิดา ยาศาล และนายณัฐวุฒิ อยูจุล ปวช.1 วิจิตรศิลปc ผูควบคุม คือ
นายพฤติพงษ วงศวรรณา
3) รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง “แบบพิมพของที่ระลึกอัตลักษณจังหวัด
สุราษฎรธานี” ผูจัดทํา ไดแก นางสาวสุนิสา ชัยฤทธิ์ นางสาววิมลสิริ พรหมดวง นางสาวศศิธร กวางซวน
และนางสาวนิศารัตน บุญสราง ปวช.2 คอมฯกราฟ.ค ผูควบุคม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “เครื่องปรุงพริกดอง” ผูจัดทํา ไดแก นางสาว
จริยา รอดทยอย นางสาวเบญจพร ระบายศรี และนางสาวป.ยธิดา สักจง ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
ผูควบคุม คือ นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ นายสามารถ เนียมมุณี นางนริศรา ปทะวานิช นางสาวนาขวัญ
จันทรจํารัส และนางสาววรรณสิริ รินทรธราศรี
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง “เม็ดเงาะอบเกลือ” ผูจัดทํา ไดแก นายสัตยา
ดําคุม นางสาวอรอนงค บํารุงจันทร ปวส.2 การโรงแรมและบริการ และนายพงศพิพัฒน เพชรอยางดี ปวช.3
การโรงแรม ผูควบคุม คือ นางป=ญจวรรณ ออนหวาน
6) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง “ซอสพริกจากน้ําสับปะรด” ผูจัดทํา ไดแก
นายเกียรติศักดิ์ สังขเพชร นางสาวจันทนา งามยิ่ง นางสาวกัญญารัตน แกวมณี นางสาวจันจิรา พุมพวง
นางสาวอุมาภรณ สําลี นายอภินันท ขนานขาว นางสาวเพ็ญนภา มิสวิล นางสาวทิพวัลย พุมพวง นางสาว
ศุภรัตน คงเขามวง และนางสาวอารยา ชูศรี ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ผูควบคุม คือ นางมาลี
วองเกษฎา นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และนางชนัญญา สุวรรณวงศ
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7) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง “ผงมันเทศสีมวง” ผูจัดทํา ไดแก นางสาว
จันทิมา ทองสงค นางสาวกรกนก สมชื่อ นางสาว กุลธิดา ลอยเลื่อน นางสาวพรรษชล เฉื่อยขุนทด
นางสาวสุชาดา สุมน นางสาวพัชรินทร ไกรสินธิ์ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ นางสาวสิตานันธ มีทับ
นางสาวตรีรัตน เหมรัตน และนายอรรถพล ชวยแกว ปวส.1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ผูควบคุม
คือ นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ นางมาลี วองเกษฎา นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และ
นางชนัญญา สุวรรณวงศ
2.13 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคใต วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 ณ
ลานพระอาทิตย บริเวณองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ครูผูควบคุม ไดแก นางชนัญญา สุวรรณวงศ
นายพฤติพงศ วงศวรรณา นางมาลี วองเกษฎา นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ไดรับรางวัล
ดังนี้
1) รางวัลเหรียญเงิน “คุกกี้ชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ผูจัดทํา ไดแก นายองอาจ ศรีทิพย
นางสาวศิริลักษณ สุขขัง และนางสาววนิดา แกวรักษา ปวส. 2/1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
2) รางวัลเหรียญเงิน “ผงมันเทศสีมวง” ผูจัดทํา ไดแก นางสาวจันทิมา ทองสงค นางสาว
พรรษชล เฉื่อยขุนทด และนางสาวกรกนก สมชื่อ ปวช. 3/1 อาหารและโภชนาการ
3) รางวัลเหรียญทองแดง “เครื่องปรุงพริกดอง” ผูจัดทํา ไดแก นางสาวป.ยธิดา สักจง
นางสาวเบญจพร ระบายศรี และนางสาวจริยา รอดทะยอย ปวช. 2/2 อาหารและโภชนาการ
4) รางวัลเหรียญทองแดง “เม็ดเงาะอบเกลือ” ผูจัดทํา ไดแก นายพงศพิพัฒน เพชรอยางดี ปวช.
3/2 การโรงแรม นายสัตยา ดําคุม และนางสาวอรอนงค บํารุงจันทร ปวส.2/1 การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
5) รางวัลเหรียญทองแดง “น้ําสมสับปะรด” ผูจัดทํา ไดแก นายเกียรติศักดิ์ สังขเพชร
นางสาวจันทนา งามยิ่ง และนางสาวทิพวัลย พุมพวง ปวส.2/1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
6) รางวัลเหรียญทองแดง “มุงนอนพับไดแบบกระเป€า” ผูจัดทํา ไดแก นายณัฐวุฒิ อยูจุล
ปวช.1 วิจิตรศิลปc นางสาวเกศินี ผลทับทิม และนางสาวประไพพิมพ ไทยประยูร ปวส.1 เทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย
2.14 ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาหเทิดพระคุณแม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก นายอภิสิทธิ์ เมืองพรอม และนางสาวดรัณรัตน แสงตะกร ปวช.3 วิจิตรศิลปc
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
2.15 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวกิตติยา ชะนา ปวช.2 คอมฯ กราฟ.ก รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวสุนิสา ชัยฤทธ ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ นางสาว
ป=ญธิภา อินทรายุทธ ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก ในการแขงขันฝ6มือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 15 ระดับภาค วันที่ 1516 สิงหาคม 2556 ณ กรมฝ6มือแรงงาน ภาค 11 จังหวัดสุราษฎรธานี
2.16 ไดรับเกียรติบัตรเขารวมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต “ชุดจินตโนรีศรีวิชัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานีรวมใจ เทิดไทองคมหาราชินี” มีผูแสดง ไดแก นางสาวปรีญารัตน จันทรปาน
ปวส.1/1 การบัญชี นางสาวจันทรจิรา จาทอง ปวส.1/3 การบัญชี นายอรรถพล ชวยแกว ปวส.1/1
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ นายอนุชา กังสุกุล ปวส.1 การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิภาคี)
นางสาวจิรนันต ขันเมือง ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ นางสาวศิริรัตน อะสิเอก ปวช.2/1 การขาย
นางสาวศศิประภา ไตรเมศ ปวช.3/2 การขาย นางสาวเกศินี ผลทับทิม ปวส.1 ธุรกิจเสื้อผา นางสาวชุติมา
โชติกุญชร ปวช.2/2 การโรงแรม นางสาวอุมาพร ขุนพรหม ปวช.2/3 การโรงแรม นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว

19
ปวช. 2 คหกรรมการผลิต นายวิทยา มณีนอย ปวช.3/2 คอมฯธุรกิจ และ นางสาวกมลชนก พูลทรัพย ปวส.
1/2 การบัญชี พิธีกร ไดแก ครูสมโชค ราชบุรีและครูจีรวรรณ ศรีวิลัย ครูผูควบคุม คือ ครูจารุวรรณ อมรกุล
ในงานอาชีวะสรางชาติ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 21
สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
2.17 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด R – Style Dancer ไดรับถวยรางวัลพรอม
เกียรติบัตรและเงินสนับสุนนทีม จํานวน 35,000 บาท มีผูแสดง ไดแก นายเฉลิมเกียรติ ชมกระบิล ปวช.1/2
อาหารและโภชนาการ นางสาวนภารัตน ทองนอย ปวช.2/1 การบัญชี นางสาวพฤกษา โหศิริ ปวช.2/1
การขาย นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.2/2 การโรงแรม นางสาวอุมาพร ขุนพรหม ปวช.2/3 การโรงแรม
นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว ปวช.2 คหกรรมการผลิต นายวิทยา มณีนอย ปวช.3/2 คอมฯธุรกิจ นางสาวกมลชนก
พูลทรัพย ปวส.1/2 การบัญชี และนายเอนกพงศ ทองศรี ปวส.1 ธุรกิจเสื้อผา ครูผูควบคุม ไดแก นาง
จารุวรรณ อมรกุล และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
2.18 การฝ{กอบรมเขียนแผนธุรกิจของงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2556 มีผูไดรับรางวัลการเขียนแผนธุรกิจ ดังตอไปนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ทีม Atr…ดี ไดแก นางสาวปลิตา ทองหวาน นางสาวธวัลหทัย แสงงิ้ว
นางสาวธัญวรัตน งามลํายอง ปวส.1 คอมฯ กราฟ.ก นางสาวอรอุมา ภูบังดาว ปวส.2 การบัญชี และนางสาว
นริศรา กองมณี ปวส. 2 การตลาด ครูผูควบคุม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนแผนธุรกิจ ทีมอิ่มอุน ไดแก นางสาวปฏิมา นิทรัพย
ปวส.1 การจัดการทั่วไป นางสาวสุพรรณี เวชการ ปวส.1 การบัญชี นางสาวปาริสษา วิเชียร ปวช.3/4
คอมฯธุรกิจ นางสาวจรัสศรี ขนายนอย นางสาวสาวิตรี คงพยัคฆ นางสาวหนึ่งฤดี รัตนบุรี นางสาวปรารถนา
เมืองแกว ปวช.3 ผาและเครื่องแตงกาย ครูผูควบคุม ไดแก นางสาวสุพิชญา รักแดง นางสาวเครือวัลย
วัฒนาทิพยธํารงค และ นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Bag Lego ไดแก นางสาวเกวลิน เตียงทอง นายรัฐภูมิ
สุขสวัสดิ์ นายสุทธิศักดิ์ เครือรัตน นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว นายนพเกา ศรีชัยชนะ และนางสาวหนึ่ง พรรณธรรม
ปวช.2 คหกรรมการผลิต ครูผูควบคุม คือ นางสาวสุพิชญา รักแดง
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม บาริสตา พันธุ R ไดแก นายพงศพิพัฒน เพชรอยางดี
นางสาวชลธิชา สุวรรณพงศ นางสาวนิศาชล ศรีแกว นางสาวพัดชา พิมสาร และนางสาวเกษสราภรณ
ศิลปนันท ปวช.3/2 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ นางมนัสนันท จันทรสงแสง
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ธุรกิจ ใบ ดอก ผล กร„อบ กรอบ ไดแก นางสาวสุพรรษา
บานสะอาด นางสาวมรกต หวั่งประดิษฐ และนางสาวกัญญารัตน แกวมณี ปวส.2 โภชนาการและอาหาร
เพื่อสุขภาพ ครูผูควบคุม คือ นางมาลี วองเกษฎา
6) รางวัลชมเชย ธุรกิจไอติมหวานเย็น ไดแก นางสาวศิริลักษณ สุขขัง นางสาววนิดา
แกวรักษา นายวัชระพล ไชยชนะ นางสาวกาญจนา จิระดา นางสาวโชติรส เทพคง นางสาวจิราวรรณ สุบรรณ
และนางสาวจิตราภรณ กองมณี ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผูควบคุม คือ นางมาลี
วองเกษฎา
7) รางวัลชมเชย ธุรกิจเชาโต„ะ ไดแก นางสาวมัลลิกา อาจหาญ นางสาวป.ยรัตน พืชนุน
นางสาวบุษรัตน จันเขียว นางสาวภัทราวดี พืชนุน นางสาวเบญมาศ จันทรดวน และนางสาววณัชยา
จันทรกลับ ปวช. 2/2 การตลาด ครูผูควบคุม คือ นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ
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8) รางวัลชมเชย ทีม ปfอเป6…ยะ กร„อบ กรอบ ไดแก นางสาวกรรณิการ ใหมขาว นางสาว
พิมพกานต แกวเรือง และนางสาววรรณวิสา มาลัยสิทธิ์ ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
ครูผูควบคุม คือ นางมาลี วองเกษฎา
9) รางวัลชมเชย ธุรกิจ พันธุ R น้ําแข็งกระบอกหวานเย็น ไดแก นายเกียรติศักดิ์ สังขเพชร
นางสาวศุภรัตน คงเขามวง นางสาวจันทนา งามยิ่ง นางสาวเพ็ญนภา มีสวิล นางสาวอุมาภรณ สําลี นางสาว
จันจิรา พุมพวง นางสาวสะใบ ศรีบุรุษ และนางสาวปาณิศา เพชรชนะ ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ ครูผูควบคุม คือ นางมาลี วองเกษฎา
10) รางวัลชมเชย ธุรกิจขาวตมเพื่อสุขภาพ ไดแก นางสาวกวินณา แกวทุง นางสาวอรอุมา
นิกุมเพชร และนางสาวอุษา มูซิกอง ปวส.1/2 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
11) รางวัลชมเชย ทีม The seller ไดแก นางสาวนริศรา กองมณี นางสาวภัทรพร หนูทอง
นางสาวเบญจวรรณ บุญขาว และนางสาวอรทัย ไชยชนะ ปวส.2 การตลาด ครูผูควบคุม คือ นางสาว
ธารวิมล ใจตึง
12) รางวัลชมเชย ธุรกิจสินคามือสอง ไดแก นางสาวจุฑามาศ รักเมียว นางสาวเมฑินี
ทิพยเดช นางสาวเพ็ญพร พิมพลอย นางสาวชนัญญา พฤษพุม และนางสาวธนาภา เจิมขวัญ ปวช.2
วิจิตรศิลปc ครูผูควบคุม คือ นายพฤติพงษ วงศวรรณา
13) รางวัลชมเชย ธุรกิจ พันธุ R กร„อบ กรอบ ไดแก นายองอาจ ศรีทิพย นายศักยะ
จันทนานนท นางสาวสุพนิดา สังขนอย นางสาววันวิสาข สุขผล และนางสาวโชติมา โชติมณี ปวส.2
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผูควบคุม คือ นางมาลี วองเกษฎา
14) รางวัลชมเชย ธุรกิจ พันธุ R เกร็ดหิมะทรงเครื่อง ไดแก นางสาวทิพวัลย พุมพวง
นางสาวสิริวรรณ ริยาพันธ นางสาวอารยา ชูศรี และนายอภินันท ขนานขาว ปวส.2 โภชนาการและอาหาร
เพื่อสุขภาพ ครูผูควบคุม คือ นางมาลี วองเกษฎา
2.19 การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคใต ครั้งที่ 11“โตยเกมส” วันที่ 25 มิถุนายน – 1
กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสตูล ผูควบคุมทีมคือ นายสุทธิพัฒน อมรกุล รองผูอํานวยการฝfายพัฒนากิจการฯ
ผูฝ{กซอม ไดแก นายวิรวัฒน พัฒนนทศิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ และนายเวสารัช อนุพงศ ไดรับรางวัล
ดังนี้
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งขามรั้ว 100 เมตร คือ นางสาวนรกมล พรหมจันทร
ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุมน้ําหนัก คือ นางสาวชฎาพร ไชยสนธิ์ ปวส. 2/1
การโรงแรมและบริการ
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พุงแหลน คือ นางสาวนันทิตา ผิวลวน ปวช.2/4 การบัญชี
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 300 เมตร คือ นางสาวสุภัสรา อินทะสะระ ปวช.2/3
การขาย
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขยงกาวกระโดด คือ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2
การบัญชี
6) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x200 เมตร ไดแก นางสาวรัชนีย จันทนานนท
ปวช.3/1 การขาย นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส. 2/2 การบัญชี นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช.2
ออกแบบ และนางสาวนรกมล พรหมจันทร ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก
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7) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 1500 เมตร คือ นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ ปวช.3/1
การบัญชี
8) รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเลน หญิง รุนไลทฟลายเวท คือ
นางสาวสุนันทา ชูลี ปวช.2 ธุรกิจคาปลีก
9) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬามวยไทยสมัครเลน หญิง รุนเฟเธอรเวท คือ
นางสาวอนุสรา รมโพธิ์ทอง ปวช.1/3 อาหารและโภชนาการ
10) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬามวยไทยสมัครเลน หญิง รุนไลทฟลายเวท คือ
นางสาวนลินี สุดรัก ปวช.2 ธุรกิจคาปลีก
11) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากลอม ประเภทบุคคลหญิง คือ นางสาวโยทะกา
พันธถาวรวัฒนา ปวช.2/2 การบัญชี
12) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากลอม ประเภททีมหญิง ไดแก นางสาวนริชา ขาวดํา
ปวช.3/2 การบัญชี และนางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี
13) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากลอม ประเภทบุคคลชาย คือ นายวทัญ‡ู โพธิรักษ ปวช.2
คอมฯธุรกิจ
14) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 400 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช.2 ออกแบบ
15) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งขามรั้ว 100 เมตร คือ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2
การบัญชี
16) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช.2 ออกแบบ
17) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กระโดดไกล คือ นางสาววิภาวดี เจริญเวช ปวช.2 ออกแบบ
18) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขวางจักร คือ นางสาชฎาพร ไชยสนธิ์ ปวส.2 การโรงแรม
และบริการ
19) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 800 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช.2 ออกแบบ
20) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เดิน 3000 เมตร คือ นางสาวศุภัสรา อินทะสะระ ปวช.2
การขาย
21) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง ผลัด 4x100 เมตร ไดแก นางสาวรัชนีย จันทนานนท
ปวช.3 การขาย นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2 การบัญชี นางสาวนรกมล พรหมจันทร ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก
และนางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช.2 ออกแบบ
22) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากลอม ประเภททีมหญิง คือ นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.1
การบัญชี
2.20 การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับประเทศ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี
ผูควบคุมทีม คือ นายสุทธิพัฒน อมรกุล รองผูอํานวยการฝfายพัฒนากิจการฯ ผูฝ{กซอม ไดแก
นายวิรวัฒน พัฒนนทศิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ และนายเวสารัช อนุพงศ ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่ง 400 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย
ปวช.2 การออกแบบ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทวิ่ง 200 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย
ปวช.2 การออกแบบ
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3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทวิ่ง 800 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี
รัตนไพบูลย ปวช.2 การออกแบบ
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ลําดับที่7 ประเภทวิ่ง 1,500 เมตร คือ
นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ ปวช. 3/1 การบัญชี
5) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่งขามรั้ว 100 เมตร คือ นางสาวอาทิตญา
โชติชุติ ปวส. 2/2 การบัญชี
6) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ลําดับที่ 6 ประเภทวิ่งขามรั้ว 100 เมตร คือ นางสาว
นรกมล พรหมจันทร ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก
7) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทวิ่งขามรั้ว 400 เมตร คือ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ
ปวส. 2/4 การบัญชี
8) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ไดแก
นางสาวรัชนีย จันทนานนท ปวช.3/1 การขาย นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี นางสาวนรกมล
พรหมจันทร ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช. 2 การออกแบบ นางสาวนันทการ
ชอสลิด ปวช. 2/3 การบัญชี และนางสาวดวงนภา อั่นบุญศรี ปวช. 2/4 การบัญชี
9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทวิ่งผลัด 4 x 200 เมตร ไดแก นางสาววิรัญญา
เผือกเหล็ก นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี นางสาวนรกมล พรหมจันทร ปวช.1คอมฯกราฟ.ก
นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช. 2 ออกแบบ นางสาวธิดารัตน สวางแสง ปวช.2/4 การบัญชี และนางสาว
รัชนีย จันทนานนท ปวช.3/1 การขาย
10) รางวัลรองชนะเลิศ(เหรียญทอง) ประเภทวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ไดแก
นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ ปวช. 3/1 การบัญชี นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส. 2/2 การบัญชี
นางสาวนรกมล พรหมจันทร ปวช.1 คอมพิวเตอรกราฟ.ก นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย ปวช. 2 ออกแบบ
นางสาวรัชนีย จันทนานนท ปวช.3/1 การขาย และนางสาวรัตนวลี คําไชย ปวช.2 การทองเที่ยว
11) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทเดิน 3,000 เมตร ไดแก นางสาวอาทิตญา โชติชุติ
ปวส.2/2 การบัญชี และนางสาวศุภัสรา อินทะสะระ ปวช. 2/3 การขาย
12) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทกระโดดไกล คือ นางสาววิภาวี
เจริญเวช ปวช.2 การบัญชี
13) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทเขยงกาวกระโดด คือ นางสาววิภาวี
เจริญเวช ปวช.2 การบัญชี
14) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญเงิน) ประเภทเขยงกาวกระโดด คือ
นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี
15) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทขวางจักร คือ นางสาวชฎาพร ไชยสนธิ์
ปวส. 2/1 การโรงแรมและบริการ
16) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทขวางคอน คือ นางสาวนันทการ ชอสลิด
ปวช.2/3 การบัญชี
17) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททุมน้ําหนัก คือ นางสาวชฎาพร ไชยสนธิ์
ปวส. 2/1 การโรงแรมและบริการ
18) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทพุงแหลน คือ นางสาวนันทิตา
ผิวลวน ปวช.2/2 การบัญชี
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2.21 การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกภาค 4 “นครเกมส” วันที่ 14 – 17
ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูควบคุม คือ นางสาวสาธินี
ตออาวุธ ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาหมากลอมประเภทคูหญิง ไดแก นางสาววิยะดา พันธุ
ปวส.1/1การบัญชี และนางสาวนริชา ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันกีฬาหมากลอมประเภทคูผสม ไดแก นายวทัญ‡ู
โพธิรักษ ปวช.2 คอมฯกราฟ.กและนางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาหมากลอมประเภทบุคคลชาย คือนายวทัญ‡ู
โพธิรักษ ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาหมากลอมประเภทบุคคลหญิง คือ
นางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาหมากลอมประเภทผสม ไดแก นางสาวนริชา
ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.1/1 การบัญชี และนายคณิตศร สาแซ ปวช.2/3
การบัญชี
2.22 การแขงขันกีฬาหมากลอมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 (V-Goxll) โดยสมาคมหมากลอมแหง
ประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่
22 – 23 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม ครูผูควบคุม คือ นางวาสนา
วิเชียร ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ไดแก นางสาวนริชา ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี
นางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี และนางสาว วิยะดา พันธุ ปวส.1/1 การบัญชี
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลชาย คือ นายวทัญ‡ู โพธิรักษ ปวช.2
คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.23 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป6การศึกษา 2556
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
1) รางวัลชนะเลิศ
- ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. ไดแก นางสาวสุพรรณี เวชการ
และนางสาววิมลวรรณ นะเจ„ะ ปวช.2 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
- ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ไดแก นางสาวศิรินันท ทองหยอด นางสาววิลาศินี
มณีเจริญ นางสาวสุทธิดา เกษกุล นางสาวอรทัย รุงสวาง ปวส.1 การบัญชี และนายฤทธิกร แสงศรีจันทร
ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก ผูควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
- ทักษะ “The Marketing Challenge”ไดแก นางสาวฟาริดา สมจิตร นางสาว
เนตรนภา เหมทานนท นายทวีวุฒิ พิมพิมล และนางสาวศิริรัตน อะสิเอก ปวช.3/1 การตลาด ครูผูควบคุมทีม
คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ และนางสาวธารวิมล ใจตึง
- ทักษะ Animation ไดแก นางสาวกนกวรรณ แกวกัน และนางสาววิลาสินี สถาวรนันท
ปวส.1 คอมฯ กราฟ.ก ครูผูควบคุมทีม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ
- มารยาทไทย ไดแก นายภคิน กองประดิษฐ ปวช.2 คอมฯ กราฟ.ก และ
นางสาวพิมพชนก วิโรจน ปวส.1 การบัญชี ผูควบคุม คือ นางนงลักษณ เรียบรอย
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- การพูดสาธิตเป/นภาษาอังกฤษ คือ นางสาวณิชา พันธุครุฑ ปวช.3 ธุรกิจงานประดิษฐ
ครูผูควบคุม คือ นางชฎาภรณ เฟrZองฟุsง
- การพูดในที่สาธารณะเป/นภาษาอังกฤษ คือ นางสาววรรณฤดี ไทรสุวรรณ ปวส.2
การโรงแรมและบริการ ผูควบคุม คือ นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
- รักการอาน (ภาษาไทย) คือ นางสาวธวัลหทัย แสงงิ้ว ปวส.1 คอมฯกราฟ.ก
ครูผูควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล
- สุนทรพจนภาษาจีน คือ นางสาวรัชนีกร สองแกว ปวส.1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ครูผูควบคุม คือ Miss Dong Jinyang
- การตอบป=ญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตรไทย ไดแก นางสาวจุฑามาศ มณีนิล
และ นางสาวรัชนี แดงสุภา ปวช.2 คอมฯธุรกิจ ครูผูควบคุม คือนางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล
- การประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย” คือ นายวิทยา มณีนอย ปวช.3 คอมฯธุรกิจ
ครูผูควบคุม คือ นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
- การประกวดรองเพลง “ไทยสากลหญิง” คือ นางสาวอรวรรณ ณ ระนอง ปวส.1 การ
โรงแรมและบริการ(ทวิภาคี) ผูควบคุม ไดแก นายธนาวุฒิ กลาเวช และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ
- การประกวดรองเพลง “สากลชาย” คือ นายอาทิกร ออนแกว ปวส.1 การโรงแรม
และบริการ(ทวิภาคี) ครูผูควบคุม ไดแก นายธนาวุฒิ กลาเวช และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ
- การประกวดรองเพลง “สากลหญิง” คือ นางสาวจิรารัตน มัฏฐารักษ ปวส. 2
คอมฯกราฟ.ก ครูผูควบคุม ไดแก นายธนาวุฒิ กลาเวช และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
- ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. ไดแก นางสาวนันทกานต ซุยสกุล
และนางสาวนารีรัตน กิตติพงศเดชา ปวช.2 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
- ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร คือ นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ ปวช.3/2 คอมฯธุรกิจ
ครูผูควบคุม ไดแก นางสาวเอื้อมพร จันทรแกว และนางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
- ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร คือ นางสาวพรธิตา กฤษฎานุการ ปวช.3/1
เลขานุการ ครูผูควบคุม ไดแก นางสาวเอื้อมพร จันทรแกว และนางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
- การประกวดดนตรีไทย “ขลุยเพียงออ” นางสาวชมพูนุช เกิดอุดม ปวช.3 การโรงแรม
(ทวิภาคี) ครูผูควบคุม คือ นางอรอนงค แซลิ่ม
- ทักษะการออกแบบ Web page ไดแก นายโสภณัส แซฝsา และนายพิพัฒนพณ
ศรีสุวรรณ ปวช.3 คอมฯธุรกิจ ครูผูควบคุม คือ นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
- สุนทรพจนภาษาไทย นางสาวพุทธรัตน วิชัยดิษฐ ปวช.3 การโรงแรม ครูผูควบคุม คือ
นางสุมนัส คลายเพชร
- ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. ไดแก นางสาวไพจิตร ชุมนุมพันธ
และนางสาวสุชัญญา ขนอม ปวช.3 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
- ทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานอาชีพ ระดับ ปวส. ไดแก นายพนม คงเพ็ชรรัตน
และนางสาวสุคันธมาศ ทองศรี ปวส. 2 การบัญชี ครูผูควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร
2.24 การประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคใต ครั้งที่ 24
ป6การศึกษา 2556 วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
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1) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ไดแก นางสาวศิรินันท ทองหยอด
นางสาววิลาศินี มณีเจริญ นางสาวสุทธิดา เกษกุล ปวส.1 การตลาด นางสาวอรทัย รุงสวาง ปวส.1 การบัญชี
และนายฤทธิกร แสงศรีจันทร ปวช.2 คอมพิวเตอรกราฟ.ก ครูผูควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต นางสาว
รัชฎาพร พุทธิศาวงศ และนางสาวธารวิมล ใจตึง
2) รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip synch dancer เพลงไทยลูกทุง และพิธีกร ไดแก
นายวิทยา มณีนอย ปวช.3 คอมฯ ธุรกิจ นายเฉลิมเกียติ ชมกระบิล ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว ปวช.2 คหกรรมการผลิต นายเอนกพงศ ทองศรี ปวส.1 ธุรกิจเสื้อผา นางสาวจิรนันต
ขันเมือง ปวช.1 อาหารและโภชนาการ นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.2 การโรงแรม นางสาววิลาวรรณ
ศรีนวล ปวช.1 การโรงแรม นางสาวพฤกษา โหศิริ ปวช.2 การขาย นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวช.3 การบัญชี
นางสาวนภารัตน ทองนอย ปวช.2 การบัญชี นางสาวกมลชนก พูลทรัพย ปวส.1 การบัญชี นายนเรนทรฤทธิ์
แกวมีศรี ปวช.1ออกแบบ นางสาวฟาริดา สมจิตร ปวช.3 การขาย และนายปวีณ ไผชู ปวช.3 การบัญชี
ผูควบคุม ไดแก นางจารุวรรณ อมรกุล นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย และนางอรอนงค แซลิ่ม
3) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแขงขันทักษะประดิษฐดอกไมจากวัสดุ
ธรรมชาติ จัดลงภาชนะ ไดแก นายสุรเดช ปลองแกว นางสาวมัณฑนา ทาแทงทอง นางสาวธารวิมล หอยทอง
และนางสาวเสาวลักษณ มีแกว ปวช.3 คหกรรมการผลิต ครูผูควบคุม คือ นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลปc
4) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันโปสเตอรคือ นายรัฐนันท นันทคีรี ผูควบคุม คือ
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒนทองสุข
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกอบอาหารและจัดแสดงอาหารโดยใชวัตถุดิบหลัก
จากปลาดุก ระดับปวส. ไดแก นายศักยะ จันทนานนท นางสาวอุมาภรณ สําลี นายวัชระพล ไชยชนะ ปวส.2
อาหารและโภชนาการ ผูควบคุม คือ นางสุนทรี แขงขัน
6) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันโปสเตอรคือ นางสาวดรัญรัตน แสงตะกร ปวช.3
วิจิตรศิลปc ผูควบคุม คือ นางสาวพัชรีวรรณ พัฒนทองสุข
7) รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดรักการอาน (ภาษาไทย)
คือ นางสาวธวัลหทัย แสงงิ้ว ปวส.1 คอมฯกราฟ.ค ครูผูควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล
8) ไดรับคะแนนลําดับที่ 4 การแขงทักษะ “The Marketing Challenge” ระดับภาคใต
ไดแก นางสาวฟารีดา สมจิตร นางสาวเนตรนภา เหมทานนท นายทวีวุฒิ พิมพิมล และนางสาวศิริรัตน
อะสิเอก นักศึกษาชั้น ปวช .3/1 การตลาด ครูผูควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต นางสาวรัชฎาพร
พุทธิศาวงศ และนางสาวธารวิมล ใจตึง
2.25 การประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 วันที่
5 - 8 กุมภาพันธ 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกอบอาหารและจัดแสดงอาหารโดยใชวัตถุดิบหลัก
จากปลาดุก ระดับปวส. ไดแก นายศักยะ จันทนานนท นางสาวอุมาภรณ สําลี นายวัชระพล ไชยชนะ ปวส.2
อาหารและโภชนาการ ผูควบคุม คือ นางสุนทรี แขงขัน
2.) ไดคะแนนลําดับที่ 4 การประกวด Lip synch dancer เพลงไทยลูกทุง ผูแสดง ไดแก
นายวิทยา มณีนอย ปวช.3คอมฯธุรกิจ นายเอนกพงศ ทองศรี ปวส.1 ธุรกิจเสื้อผา นายกฤษฎา อ่ํามีเชาว
ปวช.2 คหกรรมการผลิต นายเฉลิมเกียรติ ชมกระบิล ปวช.1 อาหารและโภชนาการ นางสาวสุทธิกานต
เพชรแกว ปวช.1 คอมฯ กราฟ.ก นางสาวฟารีดา สมจิตร ปวช.3 การขาย นายณัฐวัตร ปานวัน ปวช.2
การโรงแรม นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.2 การโรงแรม นางสาวนภารัตน ทองนอย ปวช2. การบัญชี
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นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวช.3 การบัญชี นางสาวกมลชนก พูลทรัพย ปวส.1 การบัญชี นายนเรนทรฤทธิ์
แกวมีศรี ปวช.1 ออกแบบ นายปวีณ ไผชู ปวช.3 การบัญชี ครูผูควบคุม ไดแก นางจารุวรรณ อมรกุล
นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย และนางอรอนงค แซลิ่ม
2.26 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพและการคํานวณเครื่องคิดเลข ครั้งที่ 10
ประเภททีม 2 คน ไดแก นางสาวกัญญารัตน วรชินา ปวช.3/2 การบัญชี และนายรัฐพล วิมล ปวช.3/4
การบัญชี ครูผูควบคุม ไดแก นางวาสนา วิเชียร และนางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา วันที่ 29 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
2.27 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขากราฟ.กดีไซน ในการแขงขันฝ6มือแรงงานแหงชาติ
ครั้งที่ 25 ไดแก นางสาวสุนิษา ชัยฤทธิ์ ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ สถาบันฝ6มือ
แรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2.28 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ที่ 3 สาขา Graphic Design คือ นางสาวสุนิษา ชัยฤทธิ์ ปวช.2
คอมฯ กราฟ.ก ผูควบคุมทีม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ ในการแขงขันฝ6มือแรงงานแหงชาติ World Skills
Thailand 2014 ครั้งที่ 25 วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2557 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2.29 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท 1,2 ตนแบบบรรจุภัณฑ เพื่อการขนสงสําหรับสินคาทั่วไป
ไดแก นางสาวปาลิตา ทองหวาน ปวส.1 คอมฯ กราฟฟ.ก นางสาวกิตติยา ชะนา ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก
นางสาววาสิฎฐี เชิงเสมอ และนางสาวธัญวรัตน งามลํายอง ปวส.1 คอมฯกราฟ.ก ผูควบคุมทีม คือ
นางชนัญญา สุวรรณวงศ ในงาน Thai Star Packing Award 2014 วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2.30 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 5 วันที่ 10 -15 มีนาคม
2557 ณ คายลูกเสือปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล มีลูกเสือเขารวมไดแก นางสาวทรรศณีย อําพล
นางสาวสุดารัตน ประทุมตรี นางสาวณัฐริกา รัตนา นางสาวกิ่งกาญจน นันทเกษตร นางสาวมณฑสิริ
อัคราวิวัฒน นางสาวเกษสิรินทร บุญมี นางสาวลัดดาวรรณ เพชรานันท ปวช.1,2 คอมฯธุรกิจ และ
นางสาวอุษา สิทธิศักดิ์ ปวช.2/3 การบัญชี ผูกํากับลูกเสือ คือ นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ ไดรับรางวัลดังนี้
1) กองลูกเสือดีเดน
2) คายลูกเสือดีเดน
3) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดฝ{กระเบียบแถว
4) รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยามวาง
2.31 รางวัลแชมปcระดับภาค ประกวดโครงการกรุงไทย ยุววานิช ชีวิตที่เลือกได ใสใจตอสังคม
ประจําป6 2556 และนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในรอบชิงชนะเลิศ ไดแก นางสาวหนึ่งฤดี
รัตบุรี นางสาวปรารถนา เมืองแกว ปวช.3 ผาและเครื่องแตงกาย นางสาวจรัสศรี ขยายนอย และนางสาว
สาวิตรี คงพยัคฆ ปวช.3 ผาและเครื่องแตงกาย นางสาวสุพรรณี เวชการ ปวช.3/1 การบัญชี นางสาวปฏิมา
นิทรัพย ปวช.3/1 การเลขานุการ นางสาวปาริสษา วิเชียร ปวช.2/4 คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูผูควบคุมทีม คือ
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ นางสาวสุพิชญา รักแดง นางสาวเครือวัลย
วัฒนาทิพยธํารงค ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 ณ ชั้น 1 และ Baking Hall ชั้น 2 อาคาร ธนาคารกรุงไทย
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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2.32 ผลงานดีเดน ระดับสถานศึกษา กลุมวิชาภาษาไทยไดจัดกิจกรรมวันสําคัญ ดังตอไปนี้
1) การอ3านทํานองเสนาะ เนื่องในวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2556 ระดับ ปวช.รางวัล
ชนะเลิศ คือ นางสาวอินทิรา จันทรเกิด ปวช. 2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวเพชรรัตน
คําปา ปวช. 1/1 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวดาราวดี วังคะติ ปวช. 1/1 การโรงแรม
รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวรุจิราภรณ เจริญผล ปวช. 1/3 การโรงแรม นางสาวภาวดี ไชยแขวง ปวช. 3/1
การโรงแรม และนางสาวปารสุภา เพชรทวน ปวช. 1/2 การบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาว
อรวรรณ ณ ระนอง ปวส.1/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวสุภาวดี บัวทองคํา
ปวส.1 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายณัฐพล สุกใส ปวส.1 อาหารและโภชนาการ
รางวัลชมเชย ไดแกนางสาวลลิดา จารุปกรณ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ และนางสาวกนกวรรณ พรหมสวัสดิ์
ปวส. 1/3 การบัญชี
2) การแต3งกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2556 ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวชุติกาญจน ศรีวิเชียร และนางสาวเพ็ญภัสสรา บุญโญภาส ปวช. 1/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ไดแก นางสาวมาริสา จันทโรจน และนางสาว สุดารัตน นาคอนุเคราะห ปวช. 1/2 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวธันวดี ชูชวยสุวรรณ และนางสาวนันทวรรณ สิทธิเชน ปวช. 1/1 การทองเที่ยว
รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวโศภิตา รอดไทย นางสาวสุธาทิพย รักษายศ ปวช. 1/5 การบัญชี นางสาวสิริวรรณ
เรืองสุวรรณ และนางสาวกมลลักษณ รักขาว ปวช. 1/2 การเลขานุการ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ไดแก
นางสาวสุทธิดา เกษกุล และนางสาววิลาศินี มณีเจริญ ปวส.1 การตลาด รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1ไดแก
นางสาวกรรธิมา ดวงจันทร และนางสาวจันทรฑิรา ดวงจันทร ปวส.1การจัดการทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ไดแก นางสาวเกศนี ผลทับทิม และนางสาวประไพพิมพ ไทยประยูร ปวส.1 ธุรกิจเสื้อผา
รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวสุภัสรา ศรีเทพ นางสาวอรณัญช ชูแดง ปวส.1 การจัดการทั่วไป นางสาวธัญญาวดี
ไพฑูรย นางสาวหัติยา อติชาติ ปวส. 1/2 คอมฯกราฟ.ค นางสาวมัทนียา สังขคร และนางสาวอุมาภรณ หนูสีดํา
ปวส. 1/1 อาหารและโภชนาการ
3) การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี เนื่องในวันสุนทรภู
26 มิถุนายน 2556 ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกนกภรณ คงเกษตร ปวช. 3 วิจิตรศิลปc
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือนางสาวดรัณรัตน แสงตะกร ปวช. 3 วิจิตรศิลปc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
คือนายสหภาพ รักรอด ปวช. 3 วิจิตรศิลปc รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวณัฐนรี กองกุล ปวช. 3 วิจิตรศิลปc
และนายสมยศ เสือสอสิทธิ์ ปวช. 3 วิจิตรศิลปc
4) การประกวดวาดภาพเหมือนสุนทรภู3 เนื่องในวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2556 ระดับ
ปวช. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวเพ็ญพร พิมพลอย ปวช. 2 วิจิตรศิลปc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ
นายอุดมพจน วองผูดี ปวช. 2 วิจิตรศิลปc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายนนทวัฒน ทองนอย ปวช. 2
วิจิตรศิลปc รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวจุฑามาศ รักเมือง ปวช. 2 วิจิตรศิลปc และนายอภิสิทธิ์ เมืองพรอม
ปวช. 2 วิจิตรศิลปc
5) การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ 29 กรกฎาคม 2556 ระดับ
ปวช.รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพรญาณี ไตรทศพร ปวช.1 ออกแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายรัฐนันท
นันทคีรี ปวช.1 ออกแบบ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวสลิลญา สุขสมใจหมาย ปวช.1 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลชมเชย ไดแก นางสาววริษฐา สุขผล ปวช.1/2 คอมฯธุรกิจ และ นางสาวจุฑามาศ รักเมือง
ปวช.2 วิจิตรศิลปc ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวมุขรินทร ตรีพงษพันธ ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ก
รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวประไพพิมพ ไทยประยูร ปวส. 1 ธุรกิจเสื้อผา รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ
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นางสาวณัฐสุดา ออนทอง ปวส. 1 การตลาด รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวณัฐณิชา มูสิกะ ปวส. 1/2
คอมฯกราฟ.ก และนางสาวขวัญชนก จายอําพันธ ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ก ระดับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รางวัลชนะเลิศ คือ นางนฤมล แยมศรี ครู รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาววัชราภรณ หนูเจริญ
เจาหนาที่งานพัสดุ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายสุทธิพัฒน อมรกุล รองผูอํานวยการ ฯ รางวัลชมเชย ไดแก
นางสาวป.Zนมณี สุรทิน เจาหนาที่งานพัสดุ นางธัญดา ทิพยนอย เจาหนาที่งานพัสดุ นายสมโชค ราชบุรี
ครูพิเศษสอน และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ ครู
6) การแต3งกลอนสด เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ 29 กรกฎาคม 2556 ระดับ
ปวช.รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวอินทิรา จันทรเกิด และนางสาวโชติรส หนูชวย ปวช. 2/1 การบัญชี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแกนางสาวสุจิตรา รอดนิตย และนางสาวอารยา มงคล ปวช.1/2 คอมฯธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวสุกัญญา โยธาศรี และนางสาวอรววรณ เมืองฉิม ปวช.1/2 คอมฯธุรกิจ
รางวัลชมเชย ไดแก นางสาววิภารัตน ศรีเจริญ นางสาวภาธินี อักษรสม ปวช.2/2 เลขานุการ นางสาววรษร
เจริญสุข และนายอภิวัฒน สุพรรณพงศ ปวช.1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ไดแก
นางสาวสุทธิดา เกษกุล และนางสาววิลาศินี มณีเจริญ ปวส.1 การตลาด รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนภิษฐา
พันธุนรา และนางสาวป=ทมาภรณ พิทักษวงศ ปวส.1 นวดแผนไทย รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวอารียา
หลานหาด นางสาวจุฑาพร เลิศไกร ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ นางสาวพรทิพย ยิลาพงศ ปวส.2 ธุรกิจงาน
ประดิษฐ และนางสาวธัญญรัตน อินทชวย ปวส.1 ธุรกิจเสื้อผา รางวัลความคิดสรางสรรค ไดแก นางสาว
ธวัลหทัย แสงงิ้ว และนางสาวปลิตา ทองหวาน ปวส.1/1 คอมฯกราฟ.ค
7) การเขียนเรียงความ เนื่องในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2556 ระดับ ปวช. รางวัล
ชนะเลิศ คือ นางสาวศศิธร คิดประเสริฐ ปวช. 1/1 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาว
จุฑามาศ ภิรมย ปวช. 1/1 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวกมลชนก ชํานาญ ปวช. 1/1
การโรงแรม รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวป.ยวรรณ แกวสะอาด ปวช. 1/1 การโรงแรม นางสาวดาราวดี
วังคะติ ปวช. 1/1 การโรงแรม และนางสาวมินตรา นาแข็งฤทธิ์ ปวช. 2 ออกแบบเสื้อผา ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวธัญญาวดี ไพฑูรย ปวส.1/2 คอมพิวเตอรกราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
คือ นางสาวธิดารัตน ป=Zนแกว ปวส.1/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาว
อัญชลี ปานเนื่อง ปวส.1/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวกรกนก พรมขวัญ ปวส.1
การตลาด นายสุวิทย คําใสแสง ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ค และนางสาวธนัญญา ลิมังกูร ปวส. 1/2
คอมฯกราฟ.ค
8) การแต3งกลอนสด เนื่องในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2556 ระดับ ปวช. รางวัล
ชนะเลิศ ไดแก นางสาวเพชรรัตน คําปา และนางสาวศศิธร คิดประเสริฐ ปวช. 1/1การโรงแรม รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นางสาวสุณิสา หงสสะตน และนางสาวอรณิช สืบสน ปวช. 1/1 การโรงแรม รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวจันทรรัตน ถมทอง และนางสาวประภัสสร กรายแกว ปวช. 1/2
การโรงแรม รางวัลชมเชย ไดแกนางสาวดาราวดี วังคะติ นางสาววิลาวัลย วงควรรณ นางสาวขวัญกมล
วงศเจริญ และนางสาววิภาวี คงบรรจง ปวช. 1/1 การโรงแรม ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาว
เพ็ญประภา พรหมมวง และนางสาวมุขรินทร ตรีพงษพันธ ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ไดแก นางสาวอารียา หลานหาด และนางสาวจุฑาพร เลิศไกร ปวส. 2 ธุรกิจงานประดิษฐ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชนีกร สองแกว และนางสาวสุกัญญา หมัดพะวง ปวส.1/1 การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม รางวัลชมเชย ไดแกนายกฤษฎา ป=ถคามินทร ปวส. 1 การพัฒนาเว็บเพจ นางสาวทวีนันท
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นาคสงคราม และนายอาทิกร ออนแกว นางสาวสิตานันท มีทับ ปวส. 1/1 อาหารและโภชนาการ
และนางสาวอมรพรรณ หนูสีดํา ปวส. 1/1 อาหารและโภชนาการ
9) การประกวดรองเพลง เนื่องในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2556 ระดับ ปวช.รางวัล
ชนะเลิศ คือ นางสาวศศิธร รัตนวิโมกข ปวช. 2/1 การตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นางสาว
ป.ตินันท เรืองโรจน ปวช. 1/3 อาหารและโภชนาการ และนางสาวกวีเนตร พัฒนระวังดาน ปวช. 1/1
การทองเที่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวสุจิตรา รอดนิตย ปวช. 1/1 คอมฯธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายปริญญา เนตรพุกกณะ ปวส.1/1 การพัฒนาเว็บเพจ
10) การแต3งกลอนสด เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2556 ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวสิรินภา หนูดา และนางสาวกาญจนา หวงงาม ปวช. 2 ออกแบบเสื้อผา รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ไดแก นางสาวสโรชา แฟฮก และนางสาวชนนิกานต จตุพงษา ปวช.1/14 การทองเที่ยว รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวสุบรรณี จารยพลอย และนางสาวเนติมา วัฒนพันธ ปวช. 1/5 การบัญชี
รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวณัฐธินี ภิรมยราช และนางสาวลัดดาวรรณ เพชรานันท ปวช. 1/4 คอมฯธุรกิจ
รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวญาสุมินทร นามรัตน และนางสาวธัญชนก บุญทรัพย ปวช1/3 การบัญชี
ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวประณีตศิลปc สุวรรณระ และนางสาวรัชฎาพร ครองแกว ปวส.2/1
การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นางสาวจันทรทรา รอบคอบ และนางสาวอาภรณ เกื้อมา ปวส.2/1
การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวจิราภรณ สามเคี้ยม และนางสาวภัสสร ชูมณี ปวส.2/1
การบัญชี รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวศิริพร เพชรชวย นางสาวสุนิสา นอยเต็ม และนางสาวรัชดาภรณ เมงหอง
ปวส.1 เทคโนโลยีสํานักงาน
11) การประกวดเรียงความ เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2556 ระดับ ปวช. รางวัล
ชนะเลิศ คือ นางสาวอรัญญา เดชพริก ปวช.3 การโรงแรม(ทวิภาคี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาว
กมลพร ชูศรี ปวช.3 การโรงแรม(ทวิภาคี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวชาลิสา ชูรักษ ปวช.3
การโรงแรม(ทวิภาคี) รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวนิภาพร แสนคํา ปวช.1/1 เลขานุการ นางสาววิภาวดี
โสมประเสริฐ ปวช. 2/3 การขาย และนางสาวภัทราภรณ ริยาพันธ ปวช.1/1 เลขานุการ ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวเนตรนภา บรรดาศักดิ์ ปวส.2/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ
นางสาวชนานิศ ไกนสิทธิ์ ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวกนกวรรณ
เพ็ชรบานใหม ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวอัมพิกา กรดมาก และ นางสาว
ณัฐณิษา ศรีฟsา ปวส.2/3 การบัญชี
12) การประกวดรองเพลง เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2556 รางวัลชนะเลิศ คือ
นายปริญญา เนตรพุกกณะ ปวส.1 พัฒนาเว็บเพจ
13) การแต3งคําขวัญ เนื่องในวันครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวธนวันต
นิลประดิษฐ ปวช.1/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวกรกนก สมชื่อ ปวส.3/1
อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวสุภาวดี ใจตรง ปวช.3/1 อาหารและ
โภชนาการ รางวัลชมเชย คือ นางสาวชลธิชา ศรีหมอก ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกรรจณา แจงลา ปวส.2/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาว
ทรายขวัญ โกละกะ ปวส.2/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวมาริสา เสนะ ปวส.2/2
การบัญชี รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวสุกัญญา ไหลตระกูล ปวส.2/1 การบัญชี และนางสาวป.ยธิดา
เนียมมูสิก ปวส.2/3 การบัญชี
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14) การประกวดขอเขียนความประทับใจที่ศิษย/มีต3อครู เนื่องในวันครู ระดับ ปวช.รางวัล
ชนะเลิศ คือ นางสาวนุชนาถ อมรแกว ปวช.3 คอมฯกราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวรุงไพลิน
ภิรมณ ปวช.1/1 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวเมทินี สุขเจริญ ปวช.1/1 การโรงแรม
รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวอัญชริกา แซลี้ ปวช.1/3 การโรงแรม และนางสาวจันทิมา ทองสงค ปวช.3/1
อาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวมาริสา เสนะ ปวส.2/2 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวอรอุมา ภูบังดาว ปวส.2/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาว
พนิดา โชติกุญชร ปวส.1 การพัฒนาเว็บเพจ รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวประณีตศิลปc สุวรรณระ ปวส.2/1
การบัญชี และนางสาววิยดา สุขแยม ปวส.2/3 การบัญชี
1.5 ความสําเร็จตามเปKาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปsาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจําป6การศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
1. ผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษา

เปKาหมายความสําเร็จ

พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ
ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเป/นผูประกอบการหรือ
ทํางานในสถานประกอบการ จนเป/นที่ยอมรับ หรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
2. หลักสูตรและการจัดการ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเป/นสําคัญดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารจัดการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใชสถานศึกษาเป/นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ระบบดูแลผูเรียน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ
วัสดุ ครุภัณฑ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารการเงิน
และงบประมาณ การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
4. การบริหารทางวิชาการ บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
และวิชาชีพ
5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยที่เป/นประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
งานวิจัย
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ดาน

เปKาหมายความสําเร็จ

6. การปลูกฝ=งจิตสํานึกและ ปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเป/นพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการ
เสริมสรางความเป/น
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พลเมืองไทยและพลโลก
อันมีพระมหากษัตริยทรงเป/นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
7. การประกันคุณภาพ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานการ
การศึกษา
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. มาตรการสงเสริม
บริหารจัดการสมาคม / ชมรมศิษ ยเกาใหความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ อยางตอเนื่ อ ง ตามเอกลั ก ษณของสถานศึ ก ษา คื อ
“บริการเยี่ยม เป6Zยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา” รวมทั้งมีการพัฒนาผูเรียนและครู
สื่อ สารภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป/ นมาตรการสงเสริ มภายในสถานศึ กษาและการ
ดํา เนินงานในการชวยเหลื อ ชุ ม ชน สั งคม รอบสถานศึ กษาที่ สอดคลองกั บ
นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด ซึ่งเป/นมาตรการ
สงเสริมภายนอกสถานศึกษา
1.6 ความสําเร็จตามเปKาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเปsาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป6การศึกษา 2556 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

เปKาหมายความสําเร็จ
มีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน

ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา

ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
2.1 อัตลักษณ เอกลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเป'าประสงคของสถานศึกษา
อัตลักษณ “ทักษะเยี่ยม”
เอกลักษณ “บริการเยี่ยม เปยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”
ปรัชญา

“ วิชาดี มีทักษะ ใฝ"ธรรมะ สามัคคี มีวินัย ”

วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร าษฎร( ธานี มุ+ง จั ดการอาชี วศึ กษา โดยยึ ดหลัก ธรรมาภิ บาล ผลิ ตและ
พัฒนาผู3เรียนให3มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป9นศูนย(กลางแห:ง
การเรียนรู3สู:สากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีสมรรถนะด3านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล3องกับความต3องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับท3องถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู:ในสังคม
อย:างมีความสุข
4. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป9นไทย อนุรักษ(วัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล3อม
6. เป9นศูนย(กลางการเรียนรู3สู:สากล
เป'าประสงค ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนและฝDกอาชีพ มี 5 ด3าน ได3แก: ด3านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด3านการบริหารจัดการ ด3านพัฒนาทรัพยากร ด3านสภาพแวดล3อม และ ด3านการกํากับ ตรวจสอบและ
รายงานผล
2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเป9นผู3ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น( และพั น ธกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษา ให3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห: ง ชาติ พ.ศ.2542 แก3 ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และสอดคล3องกับความต3องการของชุมชน
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2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให3การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปHาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร(การพัฒนาดังนี้
ด.าน
เป'าหมายความสําเร็จ
2.2.1. ผู3เรียนและผู3สําเร็จ พัฒนาผู3เรียนและผู3สําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา
การศึกษาให3มีความรู3ในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค(
สามารถเป9นผู3ประกอบการ
จนเป9นที่ยอมรับหรือศึกษา
ต:อในระดับที่สูงขึ้น
2.2.2. หลักสูตรและการ พัฒนาหลักสูตรและจัดการ
จัดการเรียนการสอน
เรียนการสอนให3สอดคล3อง
อาชีวศึกษา
กับความต3องการของ
สถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน
โดยเน3นผู3เรียนเป9นสําคัญ
ด3วยเทคนิควิธีสอนที่
หลากหลายมุ:งเน3น
สมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค:านิยม
คุณลักษณะที่พึงประสงค(
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2.3. การบริหารจัดการ บริหารจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยใช3สถานศึกษาเป9นฐาน
มีสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีการจัดทําแผนบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ(ผู3บริหารมีภาวะ
ผู3นํา มีระบบฐานข3อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ มีการบริหาร
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.ติ ดตาม/หาข3อมูลผู3สําเร็ จการศึ กษาที่ได3งานทํ า
และศึกษาต:อ
2.วิเคราะห(ข3อมูลและศึกษาสภาพปKญหา
3.ดําเนินการพัฒนาผู3เรียนตามเปHาหมาย
4.ยกระดับคุณภาพผู3เรียนโดยอิงผลการประเมิน
ระดับชาติ (V-Net และทดสอบมาตรฐานอาชีพ)
1.จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยร:วมกับ
สถานประกอบการและหน:วยงานที่เกี่ยวข3อง
สอดคล3องกับความต3องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
2.จัดแผนการเรียนรู3ด3วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายมุ:งเน3นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค:านิยมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค(และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.นําระบบ ICT มาใช3ในการเรียนการสอน
4.พัฒนาระบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน
สู:การวิจัยในชั้นเรียน
5.ประเมินผลตามสภาพจริง
1.กําหนดการบริหารจัดการศึกษาที่เน3นการมีส:วน
ร:วมของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือ วิทยาลัย
2.กําหนดให3บุคลากรทุกฝ"ายในสถานศึกษา ผู3เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ทั้งหน:วยงานรัฐและ
เอกชนมีส:วนร:วมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
3.กําหนดอัตลักษณ(โดยการมีส:วนร:วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
4.ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู3นําของ
ผู3บริหารสถานศึกษา
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เป'าหมายความสําเร็จ
มีระบบดูแลผู3เรียน มีการ
พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล3อมภูมิทัศน(
อาคารสถานที่ มีการบริหาร
จัดการวัสดุ ครุภัณฑ( มีการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหาร
การเงินและงบประมาณ
มีการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข:าย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
5.จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
6.จัดการบริหารความเสี่ยงไม:เกิน ร3อยละ 10 ใน
ทุกด3าน
7.ปรับปรุงสภาพแวดล3อมในบริเวณสถานศึกษาให3
มีความร:มรื่น สะอาดสวยงาม
8.ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
ด3านกิจกรรม 5 ส.
9.จัดหาห3องเรียน ห3องปฏิบัติการให3สอดคล3อง
กับวิชาชีพ
10.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ( ครุภัณฑ(ให3เพียงพอ
ต:อการจัดการเรียนการสอน
11.จัดให3มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคเพียงพอต:อกิจกรรมการเรียน
การสอน
12.สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได3พัฒนาตนเองอย:างต:อเนื่องทั้งด3านวิชาการ
และวิชาชีพ
13.สนับสนุนทุนวิจัยให3ครูในการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ(
14.สนับสนุน ส:งเสริมการแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
15.จัดระบบสวัสดิการให3แก:ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
16.เผยแพร: ยกย:อง เชิดชูเกียรติคุณ ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาดีเด:น
17.จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
อย:างเหมาะสม
18.มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข:ายทั้งในประเทศและหรือต:างประเทศ
19.มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามตรวจสอบ
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2.2.4. การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ

2.2.5.นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ( งาน
สร3างสรรค( หรืองานวิจัย

2.2.6. การปลูกฝKง
จิตสํานึกและเสริมสร3าง
ความเป9นพลเมืองไทย
และพลโลก

2.2.7. การประกัน
คุณภาพการศึกษา

เป'าหมายความสําเร็จ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
สอดคล3องกับความต3องการ
ของ ท3องถิ่น ชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.จัดให3ครูและบุคลากรทุกฝ"ายในสถานศึกษา
มีส:วนร:วมในการวางแผนบริการ วิชาการและ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต3องการของ
ชุมชน สังคม องค(กรทั้งภาครัฐและเอกชน
สอดคล3องกับสาขาอาชีพ
2.จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ อย:างเป9นระบบและสอดคล3องกับ
แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่กําหนด
ส:งเสริมให3ครู และผู3เรียนจัดทํา 1.จัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ( งาน
สิ่งประดิษฐ( งานสร3างสรรค(หรืองานวิจัย
สร3างสรรค(หรืองานวิจัยที่เป9น เพิ่มขึ้น
2.กระตุ3น สนับสนุนให3คิดค3นและส:งเข3าแข:งขัน
ประโยชน( ตลอดจนมีการ
เผยแพร:
ในระดับชาติได3หลากหลายชิ้นงาน
3.เผยแพร:ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ(
งานสร3างสรรค( งานวิจัย โครงการ โครงงาน
ในระดับชาติ จํานวนชิ้นเพิ่มขึ้น
ปลูกฝKงจิตสํานึกและเสริมสร3าง
ความเป9นพลเมืองไทยและ
พลโลก ในด3านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย(
ส:งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย(ทรงเป9น
ประมุขทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ(
สิ่งแวดล3อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส:งเสริม
กีฬาและนันทนาการ
จัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 และนําผลการ
ประเมินมาใช3ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.จัดกิจกรรมในการปลูกฝKงจิตสํานึกด3านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย( ส:งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย(ทรงเป9นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2.จัดกิจกรรมส:งเสริมการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อม
3.จัดกิจกรรมส:งเสริมด3านการกีฬาและ
นันทนาการ
4.จัดกิจกรรมการให3ความรู3และสร3างความ
เข3าใจด3านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ก:อให3เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย:างต:อเนื่อง
2.พัฒนาการประกันคุณภาพภายในให3มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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2.2.8 มาตรการส:งเสริม

เป'าหมายความสําเร็จ
บริหารจัดการด3านมาตรการ
ส:งเสริมภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู3เรียน
เข3าสู:มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.บริหารจัดการให3ศิษย(เก:ามีส:วนร:วมพัฒนา
ผู3เรียนด3านวิชาการและวิชาชีพอย:างต:อเนื่อง
2.พัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ( คือ
“บริการเยี่ยม เปยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”
3.พัฒนาผู3เรียนและครู สื่อสารภาษา
ต:างประเทศ
4.ผู3เรียนมีส:วนร:วมพัฒนาและช:วยเหลือชุมชน
สังคมรอบสถานศึกษา

2.3 ยุทธศาสตรการป'องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให3การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปHาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรฐานการปHองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด.าน

เป'าหมายความสําเร็จ

มีความเสี่ยงไม:เกินร3อยละ
2.3.1 ความเสี่ยงด3านความ
10 ในทุกด3าน และลดลง
ปลอดภัยของผู3เรียน ครู และ
อย:างน3อย 3 ด3าน
บุคลากรภายในสถานศึกษา
2.3.2 ความเสี่ยงด3านการ
ทะเลาะวิวาท
2.3.3 ความเสี่ยงด3านสิ่งเสพติด
2.3.4 ความเสี่ยงด3านสังคม เช:น
การตั้งครรภ(ก:อนวัยอันควร
2.3.5 ความเสี่ยงด3านการพนัน
และการมั่วสุม

ยุทธศาสตรการป'องกันและควบคุม
มาตรการป'องกันและควบคุม
1. มาตรการด.านป'องกัน
1.1 จัดให3มีครูที่ปรึกษาประจําทุกชั้นเรียน
1.2 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาใน
ปกครอง เพื่ออบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาอย:างน3อยสัปดาห(ละ 1 ครั้ง
หรือมากกว:า
1.3 ครูที่ปรึกษาหรือครูผู3สอนต3องแจ3ง
ผู3ปกครองทราบอย:างเป9นทางการ เมื่อ
นักเรียนนักศึกษาขาดเรียนติดต:อกันเกิน 1
สัปดาห( เพื่อร:วมมือกันติดตามดูแล
1.4 กําหนดให3นักเรียนนักศึกษาต3องเข3าแถว
ร:วมกิจกรรมหน3าเสาธงอย:างน3อย ร3อยละ 80
ของจํานวนครั้งที่มีกิจกรรมหน3าเสาธง
1.5 จัดให3มีการตรวจสุขภาพประจําป และ
ตรวจปKสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติดอย:างน3อย
ปละ 1 ครั้ง ต:อจํานวนผู3เรียนทั้งหมด
1.6 จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา
เพื่อเป9นสารสนเทศในการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตรการป'องกันและควบคุม
2. มาตรการด.านการพัฒนาผู.เรียน
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนในรูปของ
กิจกรรมองค(การวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ
2.2 จัดอบรมให3ความรู3 เกี่ยวกับยาเสพติด
การตั้งครรภ(ก:อนวัยอันควร ค:ายคุณธรรม
พัฒนาผู3เรียน กิจกรรมลูกเสือ
2.3 จัดการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และจัดการสอนวิชาเพศศึกษา
2.4 ประกาศยกย:องชมเชยนักเรียนนักศึกษา
ที่กระทําคุณงามความดี เพื่อเป9นตัวอย:างแก:
ผู3อื่น
3. มาตรการด.านแก.ไขป6ญหา
3.1 งานปกครองเชิญผู3ปกครองมาเพื่อร:วมมือ
กันหาทางแก3ไขปKญหาที่เกิดขึ้น
3.2 สถานศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียน
นักศึกษา ตามระเบียบของสถานศึกษา
3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนที่มี คุณลักษณะ
ที่ไม:พึงประสงค(
3.4 ประสานกับหน:วยงานภายนอก เพื่อร:วม
พัฒนาผู3เรียน

2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข.อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554)
1. สถานศึกษาควรเร:งรัดดําเนินการให3ได3มาซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา เพี่อให3การพัฒนา
สถานศึกษาเป9นไปอย:างมีประสิทธิภาพโดยมี
สถานประกอบการและชุมชนเข3ามามีส:วนร:วมในการบริหารจัดการ
2. สถานศึกษาควรจัดหาผู3ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
มาให3ความรู3แก:ผู3เรียนและครู/อาจารย(ให3มากยิ่งขึ้น

1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต:งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.
การอาชีวศึกษา ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554
2. แผนกวิชาจัดหาผู3ทรงคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชามาให3ความรู3แก:ผู3เรียนและครูครบทุก
สาขาวิชา
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แผนการปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ

3. สถานศึกษาควรหามาตรการดําเนินการให3ผู3เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ(ของผู3สําเร็จการศึกษา
และลดจํานวนการออกกลางคันของผู3เรียน
4. สถานศึกษาควรให3ความสําคัญในการจัดสภาพห3องเรียน
ห3องฝDกปฏิบัติการให3เอื้อต:อการเรียนรู3และปรับปรุงห3องสมุด
ให3เป9นที่ที่ผู3เรียนสามารถใช3เป9นแหล:งเรียนรู3ด3วยตนเองและ
สืบค3นความรู3ต:าง ๆ ได3 มีหนังสือที่ทันสมัย มีวารสารที่
เกี่ยวข3องกับสาขาวิชาชีพ ตลอดจน จัดกิจกรรมต:างๆ เพื่อ
ส:งเสริมให3นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ:าน
5. สถานศึกษาควรส:งเสริม และพัฒนาให3งานวิจัยของครูมี
คุณภาพเพียงพอที่จะนํามาเผยแพร:ในการประชุมวิชาการ
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติได3
6. สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพฐานข3อมูลนวัตกรรม
โครงงานและสิ่งประดิษฐ(ให3เป9นระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีการบันทึกการนําไปใช3ประโยชน( การเผยแพร:การ
นําไปพัฒนาอย:างต:อเนื่อง
7. สถานศึกษาควรสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให3ได3รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร3างสรรค(จาก
หน: วยงานทั้งภายในและภายนอก อย:า งน3 อ ยร3 อยละ 5
ต:อป และนําไปใช3ให3เกิดประโยชน(อย:างสูงสุด ตลอดทั้ง
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งทุนเวลา และทุน
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อให3บรรลุตามวัตถุประสงค( หรือ
เปHาหมายที่ตั้งไว3
8. แผนกวิชาต:างๆ ทุกแผนกวิชาควรวางแผนและดําเนินการ
ให3บริการวิชาการและวิชาชีพต:อชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู3เรียน
9. ควรเพิ่ ม ครู ด3า นภาษาที่ ใ ช3 ใ นการสื่ อ สารเพื่ อ ให3 ผู3 เ รี ย น
สามารถนําไปประกอบอาชีพได3
10. เพื่อให3ระบบการจัดเก็บข3อมูลมีความถูกต3อง ครบถ3วน
และเป9นปKจจุบัน สามารถนําไปใช3งานได3สะดวกและรวดเร็ว
ควรจัดทํา/พัฒนาการจัดเก็บข3อมูลเป9นระบบฐานข3อมูลต:างๆ
ที่เกี่ยวข3องกับการจัดการศึกษาและใช3ระบบการเชื่อมโยง
ข3อมูลให3ทุกฝ"ายสามารถนําไปใช3ประโยชน(ได3

3. ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของผู3เรียน สอน
เสริมและจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อให3ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู3เรียนสูงขึ้น
4. จัดงบประมาณในการพัฒนาห3องเรียน
ห3องปฏิบัติการ ศูนย(วิทยบริการ และระบบการ
สืบค3นที่ทันสมัย
5. จัดงบประมาณสนับสนุน ส:งเสริม ให3ทุนการ
วิจัยและจัดประกวดนวัตกรรม งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ(ของครู
6. จัดระบบสารสนเทศข3อมูลนวัตกรรม
โครงงานและสิ่งประดิษฐ(อย:างมีระบบและมี
ประสิทฺธิภาพอย:างต:อเนื่อง ตามวัตถุประสงค(
ในการใช3ระบบฐานข3อมูลของทุกฝ"าย
7. สํารวจสนับสนุน และส:งเสริมโดยจัด
งบประมาณ จัดประกวดผลงาน และมอบ
ทุนการศึกษา และทุนวิจัย
8.แผนกวิชา ประชุมวางแผนและดําเนินการ
ให3บริการวิชาการและวิชาชีพต:อชุมชน
9. จัดงบประมาณ รับครูต:างชาติเพิ่ม ได3แก:
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป9นต3น
10. จัดงบประมาณ รับบุคลากรประจําศูนย(
ข3อมูลสารสนเทศ และวางระบบฐานข3อมูลครบ
ทุกสาขาวิชา/งานที่ทันสมัยตามวัตถุประสงค(ใน
การใช3ระบบฐานข3อมูลของทุกฝ"าย
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ข.อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต.นสังกัด (พ.ศ.2553)
1. สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยความ
ร:วมมือกับสถานประกอบการให3ครบทุกสาขาวิชาที่เป`ดสอน
2. สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู3 ตลอดหลักสูตร
เพื่อให3ผู3เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ(การสําเร็จ
การศึกษา
3. สถานศึกษาควรสร3างความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการประเมินตนเองที่ชัดเจนของบุคลากรรายบุคคลและ
ระดับแผนกวิชา

1. สร3างเครือข:ายในการจัดทําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะกับสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ
ของผู3เรียน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู3แบบเน3นผู3เรียนเป9นสําคัญ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย 3D
3. ติดตาม ตรวจสอบการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับบุคคล และแผนกวิชา

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (พ.ศ. 2556)
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู3เรียน ที่เน3นด3านคุณธรรม จริยธรรม
อย:างเป9นรูปธรรม เพื่อให3ผู3เรียนมีคุณธรรมอย:างต:อเนื่อง
และให3ผู3เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ(การสําเร็จ
การศึกษา ผ:านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด3าน
อาชีวศึกษาและผ:านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเข3าสู:
มาตรฐานสากล
2. จัดหาครูและบุคลากรสายสนับสนุนให3พอเพียงกับจํานวน
ผู3เรียนทุกสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3 มีส:วนร:วมกับชุมชน และหน:วยงานต3นสังกัดในการจัดทํา
หลักสูตรตามความต3องการของตลาดแรงงานแลท3องถิ่น
4. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ( ครุภัณฑ(
และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ด3านการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาอย:างต:อเนื่อง

1. ส:งเสริมให3ครูพัฒนาความรู3และประสบการณ(
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข3อง เพื่อนํามาพัฒนาในสาขา
ที่ขาดแคลน
2. มีกรอบอัตรากําลังของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุน
จํานวนผู3เรียน ที่เพิ่มมากขึ้นตามสาขาวิชาที่ศึกษา
3. ดําเนินการสร3างเครือข:ายสถานประกอบการ
ตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. ลงนามความร:วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว:าง
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
5. อบรมเข3าค:ายพุทธบุตรให3กับนักเรียนนักศึกษา
ทุกระดับเพื่อพัฒนาผู3เรียนอย:างต:อเนื่อง
6. โครงการพัฒนาคุณภาพผู3เรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ป อย:างมีคุณภาพ
7. โครงการส:งเสริมการจัดทําสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี โครงงาน การพัฒนาผู3เรียนด3วย
กระบวนการวิจัย

ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค& สามารถเป(นผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป(นที่ยอมรับ หรือศึกษาต-อในระดับ
ที่สูงขึ้น
ตัวบ'งชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก สถานศึกษาตองการใหจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่
ออกกลางคัน จําแนกตามชั้นป9 ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอย-างเป(นระบบและเป(น
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ&ที่กําหนดตามชั้นป9ใหมากที่สุดดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม-และประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทําและแจกคู-มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู-มือดังกล-าวไดประมวลสาระที่นักเรียนนักศึกษา
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 อย-างนอยสัปดาห&ละ 1 ครั้ง เพื่อให
ครูที่ปรึกษาไดพบปะพูดคุยและใหความช-วยเหลือแก-นักเรียนนักศึกษาไดตามความเหมาะสม
11. ส-งเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีส-วนร-วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผูเรียนอย-างเป(นระบบ ส-งผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ&ที่กําหนดตามชั้นป9 ซึ่งมีผูเรียนทั้งหมด จํานวน 2,907 คน ออกกลางคัน จํานวน 473 คน คงเหลือจํานวน
2,434 คน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จํานวน 2,167 คน คิดเป(นรอยละ 89.03 มีผล
การประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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ตัวบ'งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน ชุมชน ที่มีต'อคุณภาพ
ของผูเรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต-อคุณภาพของผูเรียน 3 ดาน คือ ดาน
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[กใน
สถานประกอบการ และครูนิเทศของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดส-งแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพของผูเรียน ใหกับสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชนที่มีต-อคุณภาพของผูเรียน
ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีค-าเฉลี่ย 4.43 ระดับความพึงพอใจระดับดี และไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ& จํานวน 178
ฉบับ มีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จํานวน 177 ฉบับ คิดเป(นรอยละ 99.44 สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได
5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผ'านเกณฑ:การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม
1. มีการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสรางเครื่องมือประเมินและเกณฑ&การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต-ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. มี เครื่อ งมื อ ประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชี พ ในระดั บ ปวช. และระดั บ ปวส. แต- ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรในระดับ ปวช.3
จํานวน 654 คน ปวส.2 จํานวน 304 คน รวมทั้งหมด 958 คน
4. ผูเรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน
577 คน คิดเป(นรอยละ 88.23 ระดับ ปวส.2 จํานวน 283 คน คิดเป(นรอยละ 93.09 รวมทั้งหมด 860 คน คิดเป(น
รอยละ 89.77
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ผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผูลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 89.77 มีผลการประเมิน
อยู-ในระดับ ดีมาก
ตั ว บ' งชี้ ที่ 1.4 รอยละของผูเรี ยนที่ มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติดาน
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 จําแนกตาม
ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม 1. ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V - NET)
ปวช.3 จํานวน 646 คน ปวส.2 จํานวน 264 คน รวมจํานวนทั้งหมด 910 คน
2. ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปวช.3 จํานวน 337 คน คิดเป(นรอยละ 52.16 ปวส.2 จํานวน
139 คน คิดเป(นรอยละ 52.65 รวมทั้งหมด จํานวน 476 คน คิดเป(นรอยละ 52.31
ผลสัมฤทธิ์ ผู เรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด านอาชี ว ศึ ก ษา
(V – NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 52.31 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช
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 604 คน ปวส.2 จํานวน 373 คน รวมจํานวนทั้งหมด 977 คน
2. ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ ปวช.3 จํานวน 293 คน คิดเป(นรอยละ
48.51 ปวส.2 จํานวน 207 คน คิดเป(นรอยละ 55.50 รวมทั้งหมด จํานวน 500 คน คิดเป(นรอยละ 51.18
ผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET ) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 51.18 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช
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ตัวบ'งชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผ'านเกณฑ:การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุ 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
ผลสั ม ฤทธิ์ เนื่ อ งดวยในป9 ก ารศึ ก ษา 2556 สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ยั ง มิ ไ ดจั ด ใหมี ก ารทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษายังมิไดใหการรับรองหน-วยงานอื่นใดทํา
หนาที่ทดสอบมาตรฐานอาชีพ ดังนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จึงมีมติใหสถานศึกษาและหน-วยงานตนสังกัดประเมินคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ในป9การศึกษา 2556 สําหรับมาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพียง 8 ตัว
บ-งชี้ โดยยกเวนการประเมินตัวบ-งชี้ที่ 1.6 (ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามตัวบ-งชี้ที่ 1.6 ของมาตรฐานที่ 1 ในป9การศึกษา 2556 ลงวันที่
25 เมษายน 2557)
ตัวบ'งชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ตามเกณฑ&การสําเร็จ
การศึกษาเทียบรอยละกับจํานวนผูแรกเขาของรุ-นนั้นจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา
ความพยายาม ผู สอนไดดํ า เนิ นการ พั ฒ นาการจั ด กระบวนการเรี ยนรู การวิ เ คราะห& ห ลั ก สู ต ร
ทุกรายวิชา เพื่อนําไปจัดแผนการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีส-วนร-วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากที่ สุด มี ก ารวั ดและประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ในแต- ละรายวิ ชา รวมถึ ง มี ก ารใชรู ป แบบการวิ จั ย
ในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยเทียบจากผูเรียนแรกเขาของ
แต-ละสาขาวิชาโดยภาพรวมของสถานศึกษา จํานวน 1,482 คน ผ-านเกณฑ& จํานวน 804 คน คิดเป(นรอยละ 54.66
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ตองปรับปรุง
ตัวบ'งชี้ที่ 1.8 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ความตระหนัก ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู หรือประสบการณ&วิชาชีพ ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณ&วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อเทียบ
กับผูยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณ&วิชาชีพในแต-ละประเภทวิชา สาขาวิชา
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ความพยายาม ผูสอนไดดําเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การวิเคราะห&หลักสูตร
ทุกรายวิชา เพื่อนําไปจัดแผนการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการ ใหผูเรียนมีส-วนร-วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากที่สุด มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในแต-ละรายวิชา รวมถึงมีการใชรูปแบบการวิจัยในชั้น
เรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเทียบจากผูลงทะเบียนรับการเทียบโอนผลการเรียนรู จํานวน 17 คน ผ-านเกณฑ&
จํานวน 14 คน คิดเป(นรอยละ 82.35 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 1.9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต'อ
ภายใน 1 ปK
ความตระหนัก เมื่อนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในแต-ละป9การศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม
นักเรียน นักศึกษาที่มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน 1 ป9 แยกขอมูลตามประเภทวิชา และ
สาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปขอมูลให แผนกวิชา โดยคิดเป(นรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อ
ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา สู-การปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ-งใหผูเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา
ในกิจกรรม ส-งเสริมผูประกอบการรายย-อย
ส-งเสริมอาชีพอิสระ และการฝ[กประสบการณ&วิชาเรียนในสถาน
ประกอบการ
3. จัดโครงการส-งเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีรายไดระหว-างเรียนตามอาชีพที่เหมาะสม
4. ผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมุ-งใหผูเรียนไดมีการฝ[กทักษะ/ปฏิบัติ
จากประสบการณ&จริง และไดรับการแนะแนวตลอดเวลาจากผูสอน
ผลสัมฤทธิ์ ผูสําเร็จการศึกษาป9การศึกษา 2555 จํานวน 780 คน ติดตามได 662 คน ไดงานทํา
จํานวน 94 คน คิดเป(นรอยละ 14.20 ศึกษาต-อ จํานวน 568 คน คิดเป(นรอยละ 85.80 ของจํานวนที่ติดตามได
ดังนั้น การติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน
1 ป9 คิดเป(นรอยละ 84.88 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับ
บริการที่มีต'อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต-อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน
3 ดาน คือดานคุณลักษณะที่พึงประสงค& ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดย
กําหนดกลุ-มตัวอย-างจากกลุ-มสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือกลุ-มสถานศึกษา หรือกลุ-มผูรับบริการรวมไม-นอยกว-า
รอยละ 30 ของจํานวนสถานประกอบการ หน-วยงาน สถานศึกษา ผูรับบริการ มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึง
พอใจ โดยใชมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุ-มตัวอย-างและครอบคลุม
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลจากกลุ-มตัวอย-างและนําขอมูลมาวิเคราะห&ผลอย-างถูกตอง
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ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ-มตัวอย-าง สรางเครื่องมือเพื่อ
เก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุ-มตัวอย-าง นําขอมูลมาวิเคราะห& โดยส-งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ และ
สถานประกอบการ จํานวน 32 แห-ง ใหความร-วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมายังสถานศึกษา ภายในระยะเวลาที่
กําหนด จํานวน 137 ฉบับ มีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จํานวน 131 ฉบับ
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจมีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป คิดเป(นรอยละ
95.62 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ-มตัวอย-าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการที่
มีต-อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ป9การศึกษา 2555 ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีค-าเฉลี่ย 4.37 ระดับความพึงพอใจ
อยู-ในระดับดี และไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ& จํานวน 137 ฉบับ มีค-าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จํานวน 131 ฉบับ
คิดเป(นรอยละ 95.62 สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้
1.1 รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

เกณฑ:การตัดสิน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 – 79.99
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
1.2 ระดับความพึงพอใจของ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
สถานประกอบการ หน-วยงาน - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ชุมชน ที่มีต-อคุณภาพของผูเรียน - พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
1.3 รอยละของผูเรียนที่ผ-าน
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
เกณฑ&การประเมินมาตรฐาน
- ดี 70 – 79.99
วิชาชีพ
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนน - ดีมาก 65 ขึ้นไป
เฉลี่ยจากการทดสอบ ทาง
- ดี 55 – 64.99
- พอใช 45 – 54.99
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต- - ตองปรับปรุง 35 – 44.99
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 35

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
รอยละ 89.03

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

รอยละ 89.77

5
(ดีมาก)

รอยละ 52.31

3
(พอใช)
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ตัวบ'งชี้
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
1.7 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเขา

เกณฑ:การตัดสิน
- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55 – 64.99
- พอใช 45 – 54.99
- 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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
รอยละ 51.18

ไม-ตองดําเนินการ
( ตามประกาศ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ลงวันที่
25 เมษายน 2557 )
รอยละ 54.66

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70 – 79.99
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
1.8 รอยละของผูเรียนที่ไดรับ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
รอยละ 82.35
การเทียบโอนผลการเรียนรู
- ดี 70 – 79.99
- พอใช 60 – 69.99
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
1.9 รอยละของผูสําเร็จ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
รอยละ 84.88
การศึกษาที่ไดงานทํา หรือ
- ดี 70 – 79.99
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา - พอใช 60 – 69.99
ต-อภายใน 1 ป9
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน < 50
1.10 ระดับความพึงพอใจของ - ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
5 ขอ
สถานประกอบการ หน-วยงาน - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ - พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
ที่มีต-อคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

ผลการประเมิน
3
(พอใช)

-

2
(ตองปรับปรุง)

5
(ดีมาก)

5
(ดีมาก)

5
(ดีมาก)

4.22
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สรุปจุดเด'นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชน ที่มีต-อคุณภาพของ
ผูเรียน
ตัวบ-งชี้ที่ 1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีต-อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบ-งชี้ที่ 1.1 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ-งชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ-งชี้ที่ 1.9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต-อ
ภายใน 1 ป9
ตัวบ-งชี้ที่ 1.8 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบ-งชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตัวบ-งชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
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 30 สาขา
วิชา/งาน จาก 30 สาขา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร-วมกับสถานประกอบการและหน-วยงานที่
เกี่ยวของ 30 สาขาวิชา/งาน
3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 30 สาขาวิชา/งาน
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 30 สาขาวิชา/งาน
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5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ 1 – 4
ไม-เกิน 3 ป9 ไปใช 30 สาขาวิชา/งาน จาก 30 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 และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค&
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 87.53 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาระดับสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติครบ
ทุกรายวิชาเฉลี่ย 2 ภาคเรียน จํานวน 96 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 109 คน คิดเป(นรอยละ 87.53 สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาได 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหมีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนและ ใหครูทําบันทึกหลังการสอน ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และนําผลจากการวิจัยไปแกไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต-ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 97.13 ของรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดํ า เนินการใหครู แต-ละคนใชสื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 ของรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแต-ละคน
ทําบันทึกหลังการสอน รอยละ 97.13 ของรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม-นอยกว-าหนึ่งรายวิชาที่สอน

51
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปFญหาหรือพัฒนา
การเรียนการสอน ไม-นอยกว-าหนึ่งรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาได 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึ กษาดําเนินการใหครูทุกคน กํ าหนดและแจงหลักเกณฑ&และวิ ธีการวัดและ
ประเมิ นผลใหผู เรี ยนทราบก- อนการจั ดการเรี ยนการสอน มี การวั ดและประเมิ นผลตามแผนการจั ดการเรี ยนรู
ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผล และนําผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน กําหนดและแจงหลักเกณฑ&และวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบก-อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดํา เนิ นการใหครู ทุก คน ใชวิธีการวั ดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุ-งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาพรวม
ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝNกงาน
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 311 แห-ง
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนก-อนการฝ[กงานพรอมมีคู-มือการฝ[กงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝ[กงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หน-วยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝ[กงานของผูเรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน
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5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝ[กงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน-วยงานที่เกี่ยวของเขาร-วมการสัมมนาเดือนละ 1 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

เกณฑ:การตัดสิน

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) –(2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2)
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ (1)
2.3 ระดับคุณภาพในการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา - 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
ประเมินผลการจัดการเรียน
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
การสอนรายวิชา
- 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
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5
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สรุปจุดเด'นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ-งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบ-งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ-งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ-งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน
จุดที่ตองพัฒนา -ไม-มีมาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริ หารจั ดการอาชี วศึก ษาโดยใชสถานศึ กษาเป(นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึ กษาหรื อวิ ทยาลัย
มี การจั ดการทํ า แผนบริ หารจั ดการสถานศึก ษา มี การพั ฒ นาสถานศึ กษาตามอั ตลั ก ษณ& ผู บริห ารมี ภ าวะผู นํ า
มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน&อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดวัสดุครุภัณฑ& มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในเครือข-าย
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
การประเมิ นความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ กษาหรื อ วิท ยาลั ยในการปฏิบัติงานร-วมกั บ
สถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหใชแบบประเมิน มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ-มบุคคลที่มิไดปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิไดเป(น
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเป(นผูเสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ ใหทําหนาที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร-วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคล
หรือกลุ-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. การประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย
มีวัตถุป ระสงค& เพื่ อใหคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อวิ ทยาลั ยรั บทราบขอมู ลและนํ าผลไปพั ฒ นาคุ ณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ความพยายาม 1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ จํานวน 19 คน
2. สถานศึ ก ษาดํ า เนิ นการใหมี ใ หมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ
วิทยาลัยอย-างนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติได 2 ครั้ง
3. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การใหผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษาประเมิ น ความ
พึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย ในการปฏิ บั ติงานร- วมกั บสถานศึ กษาและมี ผลประเมิ น
ค-าเฉลี่ย 4.80 ระดับ ดีมาก
5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และมีผลการประเมิน
ค-าเฉลี่ย 4.72 ระดับ ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส-วนร-วม
ของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชม สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และมี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป9 ที่ ส อดคลองกั บ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาโดยมี ส-วนร- วมของครู แ ละบุ ค ลากรทุกฝd ายในสถานศึ กษา มี ก ารดํ าเนิ นงานตามแผน 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
ผลสั มฤทธิ์ ระดั บคุ ณภาพในการจั ดทํ า แผนการบริ หารจั ดการสถานศึ กษา สามารถปฏิ บัติตาม
ประเด็น การพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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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
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า
(Rating scale) 1 – 5
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน-วยงานตนสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาอย-างนอยภาค
เรียนละ 4 ครั้ง ปฏิบัติได 4 ครั้ง
3. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ประชุ ม ผู ปกครอง ผู ที่ มี ส- ว นเกี่ ย วของกั บ การจั ด การ
อาชีวศึกษาอย-างนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติได 2 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ครูและบุคลากร ทุกฝdายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีส-วนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงาน และภาวะผู นํ า ของผู บริ ห าร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินค-าเฉลี่ย 4.67 ระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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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
สารสนเทศของสถานศึกษา ค-าเฉลี่ย 3.57 อยู-ในระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลง 1 ดาน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 4 ขอ
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี
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ตัวบ'งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแต-งตั้งครูที่ปรึกษา
มีระบบเครือข-ายผูปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผูเรียน ส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียน
กลุ-มเสี่ยงและส-งเสริมผูเรียนปFญญาเลิศ
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
2. สถานศึกษามีการแต-งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอย-างนอย
สัปดาห&ละ 1 ครั้ง ในภาพรวม จํานวน 36 ครั้ง ต-อป9การศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบเครือข-ายผูปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผูเรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผูเรียนซึ่งมีผูขอ
จํานวน 63 คน ไดรับทุนจํานวน 60 คน คิดเป(นรอยละ 95.24 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุ-มเสี่ยงและส-งเสริมผูเรียนปFญญาเลิศ จํานวน
305 คน
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
ความพยายาม
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ โดยการมีส-วนร-วม
ของครู และบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึ กษามี ก ารประเมิ นความพึ ง พอใจต- อ สภาพแวดลอมและภู มิ ทั ศน& ของ
สถานศึ กษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรี ยน หองปฏิ บั ติ ศู นย& วิท ยบริ ก าร โดยครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝd ายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ค-าเฉลี่ย 3.82 อยู-ในระดับ ดี
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย&วิทยบริการ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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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-างทันสมัย และเพียงพอต-อผูเรียนในสาขาวิชา/งาน อย-างเหมาะสม และคอมพิวเตอร&ในหองปฏิบัติการมี
จํานวน 9 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 3.82 อยู-ในระดับดี
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดาน
วิ ชาการหรื อ วิ ชาชี พ และจรรยาบรรณวิ ชาชีพ จัดหาทุ นการศึก ษา ทุ นวิ จัย หรื อ งานสรางสรรค& ส- ง เสริ ม ใหมี
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน-วยงาน องค&กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส-งเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย-อง
คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยู-ดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ& และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุม
สุขภาวะ ทั้ง 4 ดาน ไดแก- สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ& สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตและ
วิญญาณ
ความพยายาม 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
ฝ[กอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ รอยละ 97.10
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค&จากหน-วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รอยละ 23.30
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาร-วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเป(นวิทยากรใหกับสถานศึกษาอื่นหรือหน-วยงาน องค&กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ คิดเป(นรอยละ 45.63
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม รอยละ 90.29
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5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกย-องดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน-วยงานหรือองค&กรภายนอก รอยละ 48.54
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณาได 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก สถานศึก ษามี การบริห ารการเงินและงบประมาณ สอดคลองกับแผนปฏิ บัติก าร
ประจําป9ของสถานศึกษา ในดานวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
วิ ชาชี พ การส- ง เสริ ม สนั บสนุ นใหครู แ ละผู เรี ยนจั ดทํ า และดํ า เนิ นการจั ดประกวด จั ดแสดงโครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝFงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 12.76 ของงบดําเนินการ
2. สถานศึกษามี รายไดหรื อมี มูลค- าของผลผลิต ผลงานจากการใชวั สดุ ฝ[กในการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 26.11 ของค-าวัสดุฝ[ก
3. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ รอยละ 3.68 ของงบดําเนินการ
4. สถานศึ ก ษามี ร ายจ- า ยในการส- ง เสริ ม สนั บ สนุ น ใหครู แ ละผู เรี ยนจั ด ทํ า และ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย รอยละ 7.41 ของ
งบดําเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ-ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝFง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก รอยละ 6.09 ของงบดําเนินการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข'ายทั้งใน
ประเทศ และหรือต'างประเทศ
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี วศึ กษากั บเครื อ ข- ายทั้ ง ใน
ประเทศและหรือต-างประเทศในดานภูมิปFญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดทําการ
อาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปFญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศร-วมพัฒนาผูเรียนทุกสาขาวิชา/งาน จํานวน 12 สาขา คิดเป(นรอยละ 100
ของจํานวนสาขาวิชา/งานที่เปhดสอน
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3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ ที่มี
ส-วนร-วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวน 311 แห-ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช-น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ&
ฯลฯ เพื่อส-งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 85 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศและ หรือต-างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศ
และหรือต-างประเทศและหรือต-างประเทศ จากแหล-งต-างๆ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)
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ตัวบ'งชี้
3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

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

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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

4 ขอ

4
(ดี)

- 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

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

- 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

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)
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ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

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

5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5
(ดีมาก)

4.92

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 3.7
ตัวบ-งชี้ที่ 3.8
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
ตัวบ-งชี้ที่
จุดที่ตองพัฒนา -ไม-มี-

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ&
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน&ของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร&
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งใน
ประเทศและหรือต-างประเทศ
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
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มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
ตัวบ'งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส-วนร-วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน 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 5 โครงการ กิจกรรม ต-อป9
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา เขาร-วมโครงการ
กิจกรรม จํานวน 80 คน จากทั้งหมด 83 คน คิดเป(นรอยละ 96.39
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแต-ละสาขางาน เขาร-วมโครงการ กิจกรรม
จํานวน 2,715 คน จากทั้งหมด 2,873 คน คิดเป(นรอยละ 94.50
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมิน
ค-าเฉลี่ย 4.47 ระดับดี
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

สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด'น คือ ตัวบ-งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ตองพัฒนา -ไม-มี-

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานสรางสรรค: หรืองานวิจัย
ส-งเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัยที่เป(นประโยชน&
ตลอดจนมีการเผยแพรตัวบ' งชี้ที่ 5.1 ระดับคุ ณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ: งานสรางสรรค: หรื อ
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
จัดแสดงโครงการ 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 620 คน จํานวนผลงาน 230 ผลงาน ดังนั้น ปวช.3 มีผลงานตาม
เกณฑ& และปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น โดยปวส.2 มีจํานวนผูเรียนทั้งหมด 303 คน จํานวนผลงาน 161 ผลงาน
ดังนั้น ปวส.2 มีผลงานตามเกณฑ&
3. สถานศึ ก ษาไดจั ด ประกวดและไดนํ า โครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัย จํานวน 391 ผลงาน ไปใชประโยชน&ในสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 100
4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัยเผยแพร-ต-อ
สาธารณชน จํานวน 391 ผลงาน ที่เผยแพร-ต-อสาธารณชน คิดเป(นรอยละ 100
5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
นําไปใชประโยชน&หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน 31 ผลงาน ที่ไดรับรางวัล คิดเป(น
รอยละ 7.93
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
ของผูเรียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ: งานสรางสรรค: หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส-งเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรื อ งานวิ จัย และจั ด ใหมีก ารประกวด จั ดแสดงและเผยแพร- ผลงาน รวมทั้ งการนํ า ผลงานไปใชประโยชน& ใ น
สถานศึ ก ษา มี ก ารส- ง เสริ ม ใหเขาร- ว มแสดง แข- ง ขั น และไดรั บ รางวั ลหรื อ นํ า ไปใชประโยชน& ใ นระดั บ ชุ ม ชน
จังหวัด ภาค และชาติ
งานวิจัยของครู ตองครอบคลุม กระบวนการต-อไปนี้ คือ มี เปe าประสงค& มี การระบุ ปFญหา มี วิธีการ
ดําเนินการ มีการเก็บและบันทึกขอมูล และมีการวิเคราะห&และสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ
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ความพยายาม 1. สถานศึกษาส-งเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรือ
งานวิจัย จํานวน 152 ผลงาน ไปใชประโยชน&ในสถานศึกษา คิดเป(นรอยละ 100
4. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย จํานวน
143 ผลงาน ที่เผยแพร-ต-อสาธารณชน คิดเป(นรอยละ 94.08
5. สถานศึกษาดําเนินการใหจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรือ
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน& หรือไดรับรางวัลในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน 38 ผลงาน ที่ไดรับ
รางวัล คิดเป(นรอยละ 25.00
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
ของครู สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
หรืองานวิจัยของครู
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการ
ประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5

สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค&
หรืองานวิจัยของผูเรียน
ตัวบ-งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรือ
งานวิจัยของครู
จุดที่ตองพัฒนา -ไม-มี-

66
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝPงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปQนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝF ง จิ ตสํ า นึ ก และเสริ ม สรางความเป( น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในดานการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ&สิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส-งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัว บ'งชี้ที่ 6.1 ระดั บ คุณภาพในการปลูกฝPงจิ ตสํ านึ กดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริ ย:
ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปQนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย&ท รงเป( นประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม มี ก าร
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผล
ไปปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การและมี ก ารประเมิ นความพึ ง พอใจของผู เกี่ ย วของภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต- อ
ภาพลักษณ&ของสถานศึกษา โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการกิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไปให
นับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 10 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
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. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
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
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ตัวบ'งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกดานการอนุรักษ:สิ่งแวดลอม
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุก
คนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษา
โดยใชแบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการกิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไปให
นับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&
สิ่งแวดลอม จํานวน 9 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคนเขาร-วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม และมีผลการ
ประเมินค-าเฉลี่ย 4.75 อยู-ในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส'งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬ าและนั นทนาการ มี การประเมิ นผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการกิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไป
ใหนับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ จํานวน
8 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร-วมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการ
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3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ทุกคนเขาร-วม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษา ในการส-งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 4.45 อยู-ในระดับ ดี
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
ผูเรียนมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝdายใน
สถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต- อ การปลู ก ฝF ง จิ ตสํ านึ กดานปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยใชแบบ
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร-วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต- 1 ครั้ง ขึ้นไป
ใหนับเป(นจํานวนผูเขาร-วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
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 4.42
อยู-ในระดับ ดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา ครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
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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
6.3 ระดับคุณภาพในการส-งเสริม - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
ดานการกีฬาและนันทนาการ
- 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

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5

สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย&
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 -
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ดํา เนิ นงานตามมาตรฐานการอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.
2555 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ'งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษาจั ด ใหมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึ ก ษา และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนดไวในกฎกระทรวงว- า ดวยระบบ
หลักเกณฑ& และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ความพยายาม 1. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึก ษาที่มุ- ง คุ ณภาพ ตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษาโดยการมี
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน-วยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป9ที่เป(นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึ กษาไดจัดใหมี การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาอย- า งต- อเนื่ อ งจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในป9ปFจจุบันและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประเด็นการพิจารณา
ตามลําดับขั้นตอนตั้งแต- ขอ 1 – 5 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก สถานศึก ษามี การดํา เนินงานตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา พ.ศ. 2555 ส-วนที่ 1
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ-งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต-ละตัวบ-งชี้โดยมีผล
การตัดสินของตัวบ-งชี้ไดตามเกณฑ&สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ความพยายาม จํานวนตัวบ-งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ&สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน
30 ตัวบ-งชี้ ในระดับ 4 คะแนน ดี จํานวน 1 ตัวบ-งชี้ ในระดับ 3 คะแนน พอใช จํานวน 2 ตัวบ-งชี้ ในระดับ 2
คะแนน ตองปรับปรุง จํานวน 1 ตัวบ-งชี้
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาไดดํ าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2555 ซึ่งมีระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 ตัวบ-งชี้ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี
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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

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

ดีมาก 30 ตัวบ-งชี้

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

4
(ดี)

4.5

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-มีมาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการส'งเสริม
ตามมาตรฐานและตัวบ-งชี้ (ร-าง) ของ สมศ. ที่จะใชในการประเมินคุณภาพภายนอกดานการ
อาชีวศึกษา รอบสี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานีจึงนํามาประยุกต&และพัฒนามาตรฐานและตัวบ-งชี้
ในป9การศึกษา 2556 เพื่อเป(นการเตรียมความพรอมขอมูลยอนหลัง 3 ป9การศึกษา เมื่อไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ พ.ศ. 2558 – 2559 นั้น คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ป9การศึกษา 2556 จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมมาตรฐานและตัวบ-งชี้ที่สอดคลองในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
เป(นมาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการส-งเสริม มี 4 ตัวบ-งชี้ ดังต-อไปนี้
ตัวบ'งชี้ที่ 8.1 ศิษย:เก'ามีส'วนร'วมในการทําประโยชน:ใหสถานศึกษา
ความตระหนัก ผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ไม-นอยกว-ารอยละ 5 ในการใหความร-วมมือ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาการ และหรือพัฒนาวิชาชีพ อย-างต-อเนื่อง ทั้งนี้
ศิษย&เก-าตองรวมตัวกันในรูปของ สมาคม ชมรม ฯลฯ เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เขมแข็ง และต-อเนื่อง
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ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังต-อไปนี้
1. สถานศึกษามีความร-วมมือจากศิษย&เก-าอย-างนอยรอยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. สถานศึกษามีความร-วมมือจากศิษย&เก-าอย-างนอยรอยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
3. สถานศึกษามีสมาคม ชมรมศิษย&เก-า หรือการรวมตัว ในรูปแบบต-าง ๆ และมีการ
ดําเนินงานอย-างต-อเนื่องทุกป9
4. สถานศึกษามีกองทุนศิษย&เก-า เพื่อสนับสนุนผูเรียน (มีศิษย&เก-ามอบทุนการศึกษา/
กองทุน)
5. สถานศึกษามีศิษย&เก-าที่ไดรับการยกย-องเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ
ผลสัมฤทธิ์ ศิษย&เก-ามีส-วนร-วมในการทําประโยชน&ใหสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาได 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ:ของสถานศึกษา
ความตระหนัก เอกลักษณ&สถานศึกษา คือ “บริการเยี่ยม เป9kยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา” สถานศึกษา
มีลักษณะเฉพาะที่สะทอนความโดดเด-น/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตามพันธกิจ วัตถุประสงค&และบริบทของ
สถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังต-อไปนี้
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ&สถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได
2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ-งชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
3. สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู-การปฏิบัติที่ชัดเจนและต-อเนื่อง
4. สถานศึกษามีกระบวนการสรางการมีส-วนร-วม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ& ของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาไดครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพของผูเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได (มาตรการส'งเสริมภายใน
สถานศึกษา)
ความตระหนัก สถานศึกษามีการเตรียมผูเรียนและครูใหทันสมัย ทันโลก และมีความพรอมสู-สากล
โดยจัดใหมีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังต-อไปนี้
1. สถานศึกษามีการกําหนดระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ-งชี้และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม (ปวช.ไม-ต่ํากว-า
ระดับ A2 , ปวส. ไม-ต่ํากว-าระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท-า)
3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต-อเนื่อง
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู-การปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียน
และครู (โดยระบุเป(นค-ารอยละ)
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ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของผู เรียนและครูที่สื่อ สารภาษาอังกฤษได สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาได ครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตัวบ'งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพของมาตรการส'งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดําเนินงานในการช-วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา เช-น
การชี้แนะ ปeองกัน และ/หรือแกปFญหาสังคม ที่สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด
ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังต-อไปนี้
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร-วมมือ และ/หรือช-วยเหลือ ชุมชน สังคม
รอบสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ-งชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต-อเนื่อง
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู-การปฏิบัติ และสรางการมีส-วนร-วมจากผูเกี่ยวของ
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต-อสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีมาตรการส-งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณา ไดครบทั้ง 5 ขอ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต'ละตัวบ'งชี้
ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

8.1 ศิษย&เก-ามีส-วนร-วมในการทํา
ประโยชน&ใหสถานศึกษา

- 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

8.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามเอกลักษณ&ของ
สถานศึกษา
8.3 ระดับคุณภาพของผูเรียน
และครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได
(มาตรการส-งเสริมภายในสถาน
ศึกษา)

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)

5 ขอ

5
(ดีมาก)
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ตัวบ'งชี้

เกณฑ:การตัดสิน

8.4 ระดับคุณภาพของมาตรการ
ส-งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ
- ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติ 1 ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการประเมิน
5
(ดีมาก)

5

สรุปจุดเด'น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 8
จุดเด'น ไดแก- ตัวบ-งชี้ต-อไปนี้
ตัวบ-งชี้ที่ 8.1 ศิษย&เก-ามีส-วนร-วมในการทําประโยชน&ใหสถานศึกษา
ตัวบ-งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ&ของสถานศึกษา
ตัวบ-งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพของผูเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได (มาตรการส-งเสริมภายใน
สถานศึกษา)
ตัวบ-งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพของมาตรการส-งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)
จุดที่ตองพัฒนา - ไม-มี-

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ0งชี้ สรุปได4ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการได,ในระดับดีมาก มีจํานวน 34 ตัวบ0งชี้ เรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.1 ร4อยละของผู4เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน0วยงาน ชุมชนที่มีต0อ
คุณภาพของผู4เรียน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.3 ร4อยละของผู4เรียนที่ผ0านเกณฑ*การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.8 ร4อยละของผู4เรียนที่ได4รับการเทียบโอนผลการเรียนรู4
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.9 ร4อยละของผู4สําเร็จการศึกษาที่ได4งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต0อภายใน 1 ป
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน0วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู4รับบริการที่มีต0อคุณภาพของผู4สําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ0งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช4และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล4องกับความต4องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ0งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู4รายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ0งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ0งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ0งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝHกงาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ*
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู4นําของผู4บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข4อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู4เรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล4อม และภูมิทัศน*ของ
สถานศึกษา และการใช4อาคารสถานที่ ห4องเรียน ห4องปฏิบัติการ
ศูนย*วิทยบริการ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ* ครุภัณฑ*และคอมพิวเตอร*
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข0าย
ทั้งในประเทศ และหรือต0างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ0งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ0งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ* งานสร4างสรรค*
หรืองานวิจัยของผู4เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ0งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานสร4างสรรค*
หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ0งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝJงจิตสํานึกด4านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย* ส0งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย*ทรงเปKนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ0งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝJงจิตสํานึกด4านการอนุรักษ*สิ่งแวดล4อม
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ0งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส0งเสริมด4านการกีฬาและนันทนาการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ0งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝJงจิตสํานึกด4านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ0งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการได,ในระดับดี มีจํานวน 2 ตัวบ0งชี้ เรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ0งชี้ที่ 3.6
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ0งชี้ที่ 7.2

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555

4.1.3 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับพอใช, มีจํานวน 2 ตัวบ0งชี้ เรียงลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.4
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.5

ร4อยละของผู4เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด4านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต0ค0าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ร4อยละของผู4เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด4านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต0ค0าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ0มวิชา
ภาษาอังกฤษ

4.1.4 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุง มีจํานวน 1 ตัวบ0งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.7 ร4อยละของผู4สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข4า
4.1.5 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุงเร&งด&วน -ไม&มี4.1.6 มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ไม&ประเมิน มีจํานวน 1 ตัวบ0งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่ 1.6 ร4อยละของผู4เรียนที่ผ0านเกณฑ*การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน0วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง

78
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให4การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปKนไปอย0างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปUาหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบของกลยุทธ* แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู0ความเปKนเลิศในวิชาการและวิชาชีพตามอัตลักษณ* “ทักษะเยี่ยม”
และเอกลักษณ*ของสถานศึกษา “บริการเยี่ยม เปXยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา"
2) โครงการจัดหาแหล0งเงินทุนจากหน0วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
3) โครงการความร0วมมือของชุมชน ผู4ปกครองและผู4ที่เกี่ยวข4องมีส0วนร0วมในการจัดการศึกษา
4) โครงการพัฒนาข4อมูลสารสนเทศสู0การจัดการบริหารสถานศึกษา
5) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย0างต0อเนื่อง
4.2.2 แผนพัฒนาผู,เรียน
1) โครงการจัดระบบการดูแลให4คําปรึกษาผู4เรียนอย0างต0อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2) กิจกรรมเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย0างเปKนรูปธรรมและต0อเนื่อง
3) โครงการส0งเสริมให4ผู4เรียนมีความรักในอาชีพและเปKนสมาชิกที่ดีของสังคม
4) โครงการจัดสื่อและอุปกรณ* ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอกับความต4องการของ
ผู4เรียน เน4นด4านภาษาต0างประเทศ อย0างต0อเนื่อง
5) กิจกรรมเน4นด4านความคิดริเริ่ม สร4างสรรค* และสามารถนําไปประกอบอาชีพได4
6) โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน4นผู4เรียนเปKนสําคัญ มีการจัดการเรียนรู4ที่หลากหลายให4ผู4เรียนมี
คุณภาพสูงสุดตามสาขาวิชา/งาน เพื่อเข4าสู0ประชาคมอาเซียน
7) โครงการส0งเสริมผู4เรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัยตาม
สาขาวิชา/งาน
8) โครงการสร4างงาน สร4างรายได4ระหว0างเรียน สร4างผู4ประกอบการใหม0 และส0งเสริมให4ผู4เรียน
ประกอบ อาชีพอิสระ
4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให4สอดคล4องกับความต4องการของผู4เรียน
สถานประกอบการและชุมชน เพื่อเข4าสู0ประชาคมอาเซียน
2) โครงการทําความร0วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล4อง
กับความต4องการของตลาดแรงงาน
3) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู4ที่เน4นผู4เรียนเปKนสําคัญ และเน4นด4านการเรียนการสอน
ภาษาต0างประเทศ
4) โครงการนิเทศการเรียนการสอน
5) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร*ให4เหมาะสมและเพียงพอในแต0ละสาขาวิชา/งาน
6) โครงการจัดสถานที่เรียน สถานที่ฝHกปฏิบัติงาน ศูนย*วิทยบริการ เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล0งการเรียนรู4อื่น ๆ
7) โครงการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล4อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต0อการเรียนรู4
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8) โครงการระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร0วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบ
ปกติ และทวิภาคีอย0างมีประสิทธิภาพ
4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงการทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ8 นวัตกรรม และงานวิจัย
1) โครงการสร4างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช4ในการพัฒนา
ผู4เรียน ด4วยกระบวนการวิจัย
2) โครงการจัดหางบประมาณในการสร4าง พัฒนา และเผยแพร0นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย และ
โครงงานของผู4เรียนและครูผู4สอน
3) โครงการประกวดการสร4างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช4ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก&ชุมชนและสังคม
1) โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความต4องการของชุมชน สังคม องค*กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย0างต0อเนื่อง
2) โครงการจัดหางบประมาณ เพื่อการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ อย0างเปKนระบบ และ
สอดคล4องกับแผนการบริการวิชาชีพทุกสาขาวิชา
3) กิจกรรมผู4เรียนและผู4สอนบริการทางวิชาการและวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา
4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล&งการเรียนรู,
1) โครงการความร0วมมือด4านบุคลากรและครุภัณฑ*การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3) กิจกรรมเน4นให4ผู4สอนมีความคิดริเริ่มสร4างสรรค*ในการพัฒนาการเรียนการสอน
4) โครงการส0งเสริมและพัฒนาเครือข0ายความร0วมมือกับสถานประกอบการ และหน0วยงานที่
เกี่ยวข4อง
5) โครงการจัดหาแหล0งทรัพยากรการเรียนรู4ให4เพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา
6) โครงการส0งเสริมการประดิษฐ* คิดค4น ผลิตภัณฑ*ใหม0 เพื่อเพิ่มรายได4
7) กิจกรรมการควบคุมค0าใช4จ0ายและทรัพยากร ในการใช4งานให4เกิดประโยชน*สูงสุด
4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการส0งเสริมบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา การผลิตสื่อ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิธีการสอนและการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลาย
2) ส0งเสริมให4บุคลากรได4ไปร0วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต0อ และศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู4
มาพัฒนาการเรียนการสอน
3) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน4าที่ของบุคลากรอย0างต0อเนื่อง
4) กิจกรรมส0งเสริมความสามัคคีในองค*กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
5) โครงการพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยภูมิปJญญาท4องถิ่น
6) โครงการส0งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปKนตัวอย0างที่ดีแก0ผู4เรียน
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4.2.8 แผนพัฒนาการสร,างเครือข&ายความร&วมมือในการจัดการศึกษา
1) โครงการเป\ดบ4านเป\ดใจ สร4างแนวทางความคิดใหม0ในความร0วมมือการจัดการศึกษา
2) โครงการเครือข0ายความร0วมมือ สร4างความเข4มแข็งการจัดการศึกษา (นักเรียนนักศึกษา ครู
ชุมชน ผู4ปกครอง และสถานประกอบการ)
3) โครงการลงนามความร0วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4.3 ความต,องการสนับสนุนจากหน&วยงานที่เกี่ยวข,อง
4.3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนเน4นด4านคุณธรรม จริยธรรมอย0างเปKนรูปธรรม เพื่อให4ผู4เรียนมีคุณธรรม
อย0างต0อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ*การสําเร็จการศึกษา ผ0านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด4านอาชีวศึกษา ผ0านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเข4าสู0มาตรฐานสากล
4.3.2 จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนให4พอเพียงกับจํานวนผู4เรียนทุกสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
4.3.3 มีส0วนร0วมกับชุมชน และหน0วยงานต4นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต4องการของตลาดแรงงาน
และท4องถิ่น
4.3.4 จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ* ครุภัณฑ* และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
4.3.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ด4านการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย0างต0อเนื่อง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ปการศึกษา 2555 - 2556
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ด&านผู&เรียนและผู&สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน/วยงาน ชุมชน ที่มีต/อ
คุณภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผ/านเกณฑ8การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ/มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผ/านเกณฑ8การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน/วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 1.9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต/อภายใน 1 ปK
ตัวบงชี้ที่ 1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน/วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผูรับบริการที่มีต/อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที 2 ด&านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝNกงาน
มาตรฐานที่ 3 ด&านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ8
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน8ของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนย8วิทยบริการ

ผลการประเมินปการศึกษา
2555
2556
89.68 ดีมาก
93.75
ดีมาก
98.69 ดีมาก
39.78
ตองปรับปรุง
7.36
ตองปรับปรุง
เร/งด/วน

89.03 ดีมาก
5
ดีมาก
89.77 ดีมาก
52.31
พอใช
51.18
พอใช

ยกเวน

ยกเวน

57.18
ตองปรับปรุง
86.40
ดีมาก
84.62
ดีมาก

54.66
ตองปรับปรุง
82.35 ดีมาก
84.88
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
87.25 ดีมาก
3 พอใช
3 พอใช
5 ดีมาก

5
ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

4 ดี
5 ดีมาก
5 ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 3 ด&านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ตอ)
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ8 ครุภัณฑ8 แลคอมพิวเตอร8
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข/าย
ทั้งในประเทศและหรือต/างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ด&านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด&านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร&างสรรค8 หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ8 งานสรางสรรค8
หรืองานวิจัยของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสรางสรรค8
หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ<งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป=นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย8 ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย8ทรงเปQนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกดานการอนุรักษ8สิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส/งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ด&านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 8 ด&านมาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 8.1 รอยละของศิษย8เก/าที่มีส/วนร/วมในการทําประโยชน8ใหสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ8ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพของผูเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได (มาตรการส/งเสริม
ภายในสถานศึกษา)
ตัวบงชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพของมาตรการส/งเสริมภายนอกสถานศึกษา
รวมตัวบงชี้ทั้งหมด
รวมตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับ ดีมาก
ผลการประเมินมาตรฐาน ภาพรวม

ผลการประเมินปการศึกษา
2555
2556
5 ดีมาก
4 ดี
5 ดีมาก

5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

5 ดีมาก

5 ดีมาก

5 ดีมาก

5 ดีมาก

4 ดี

5 ดีมาก

3 พอใช

5 ดีมาก

5 ดีมาก

5 ดีมาก

5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

5 ดีมาก
4 ดี

5 ดีมาก
4 ดี

-

5 ดีมาก
5 ดีมาก
5 ดีมาก

34
25
4.45 ดี

5 ดีมาก
39
34
4.77 ดีมาก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ช

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

ที่ปรึกษา
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น
รองผู้อํานวยการ
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
รองผู้อํานวยการ
นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อํานวยการ
นางสาววิภา สามสุวรรณ รองผู้อํานวยการ
คณะผู้จัดทํา
นางจารุวรรณ อมรกุล
หัวหน้างานประกันฯ
นางปิยะพร เข็มขาว
คณะทํางาน
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ คณะทํางาน
นางสาวนุชนาฎ กาญจนพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสุชาติ ทิมทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

