




คํานํา 

 
 รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2556 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
ได,จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองแก3หน3วยงานต,นสังกัด และหน3วยงานท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือทราบ
ถึงสภาพป6จจุบันของสถานศึกษา เป7นข,อมูลในการพัฒนาตนเอง สร,างความตระหนัก และความพยายาม
ของบุคลากรในการมีส3วนร3วมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีน3าพอใจขององค(กร 

มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ได,ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีประกาศใช,เม่ือ 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงเป7นมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว,เป7นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานีได,พัฒนาเป7นมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเป7นกลไกสําคัญในการ
ช3วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให,มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามท่ีต,องการ โดยมุ3งเน,นพัฒนาคุณภาพ
ของผู,เรียน ท้ังด,านความรู, ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต3าง ๆ บุคลิกภาพท้ังทางกายและใจ 
รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม ค3านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เอกสารฉบับนี้ถือได,ว3าเป7นเอกสารสําคัญท่ีจะนําไปใช,เป7นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ   
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป7นรายงานประจําป�ของสถานศึกษา เพ่ือเปBดเผยต3อ         
สาธารณชน 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
              พฤษภาคม  2557 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  เดิมใช�นามว�า โรงเรียนช�างเย็บเส้ือผ�าสุราษฎร�ธานี โดยการอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เป.ดรับนักเรียนเป/นครั้งแรก เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2482   
 อัตลักษณ$   “ทักษะเย่ียม”  

 เอกลักษณ$  “บริการเย่ียม  เป67ยมคุณธรรม  ลํ้าเลิศวิชา” 
ปรัชญา     “วิชาดี  มีทักษะ  ใฝ;ธรรมะ  สามัคคี  มีวินัย ” 
วิสัยทัศน$ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี มุ'ง จัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและพัฒนา

ผู�เรียนให�มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป/นศูนย�กลางแห�งการเรียนรู�สู�สากล 
พันธกิจ   
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดการศึกษาให�ผู�เรียนมีสมรรถนะด�านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล�องกับความต�องการของ

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

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

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

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

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานีได�จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ป6 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป6 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป6ที่ 3 (ม.3) หลักสูตรท่ีเป.ด
สอน ได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย สาขางานตัดเย็บเส้ือผ�า สาขางานออกแบบ
เส้ือผ�า สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ สาขางานแฟช่ันดีไซน� สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� สาขางานคหกรรมการผลิต สาขางานธุรกิจดอกไม�และงานประดิษฐ� และสาขา
งานคหกรรม การโรงแรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานการขาย สาขางานการตลาด สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี) และสาขางานคอมพิวเตอร�
ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ระบบปกติและทวิภาคี) 
สาขาวิชาการท�องเที่ยว สาขางานการท�องเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลปN 
สาขางานออกแบบ สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟ.ค และสาขางานคอมพิวเตอร�กราฟ.กอาร�ต 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หลักสูตรท่ีเป.ดสอน ได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ�าและเครื่องแต�งกาย สาขางานธุรกิจ
เส้ือผ�า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ และสาขาวิชาการ
บริหารงานคหกรรมศาสตร� สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ� ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก สาขางานธุรกิจสรรพสินค�า (ทวิภาคี) 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ระบบปกติและ
ทวิภาคี) และสาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย สาขางานเสริมความงาม ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟ.กอาร�ต 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป6ที่ 6 (ม.6) หลักสูตร              
ที่เป.ดสอน ได�แก� ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม และประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟ.กอาร�ต 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ�งช้ี มีผลการประเมิน สรุปได�ดังต�อไปน้ี 
  1. ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก จํานวน 34 ตัวบ�งช้ี ได�แก� ตัวบ�งช้ีที่ 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 ตัวบ�งช้ี ได�แก� ตัวบ�งช้ีท่ี 3.6 และ 7.2 
  3. ผลการประเมิน ระดับ พอใช� จํานวน 2 ตัวบ�งช้ี ได�แก� ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4 และ1.5   
  4. ผลการประเมิน ระดับ ต�องปรับปรุง จํานวน 1 ตัวบ�งช้ี คือ ตัวบ�งช้ีที่ 1.7 
  5. ไม�มีการประเมิน 1 ตัวบ�งช้ี คือ ตัวบ�งช้ีที่ 1.6 

4. จุดเด'น - จุดท่ีตองพัฒนา  
     4.1  จุดเด�น คือ ตัวบ�งช้ีที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จํานวน 34 ตัวบ�งช้ี ระดับดี จํานวน 2 ตัวบ�งช้ี  
           ระดับพอใช� จํานวน 2 ตัวบ�งช้ี รวมท้ังหมด จํานวน 38 ตัวบ�งช้ี 
     4.2  จุดท่ีต�องพัฒนา คือ ตัวบ�งช้ีท่ีมีผลการประเมิน ระดับต�องปรับปรุง จํานวน 1 ตัวบ�งช้ี คือ ตัวบ�งช้ีที่ 1.7 
  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า  

5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
 5.1  จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนเน�นด�านคุณธรรม จริยธรรมอย�างเป/นรูปธรรม เพื่อให�ผู�เรียนมีคุณธรรม                          
   อย�างต�อเน่ือง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ�การสําเร็จการศึกษา ผ�านการทดสอบทาง 
          การศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา ผ�านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเข�าสู�มาตรฐานสากล 
 5.2  จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนให�พอเพียงกับจํานวนผู�เรียนทุกสาขาวิชา 
   ที่ขาดแคลน 
 5.3  มีส�วนร�วมกับชุมชน และหน�วยงานต�นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต�องการของตลาดแรงงาน 

                   และท�องถ่ิน 
     5.4  จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ� และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 

      5.5  พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ด�านการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย�างต�อเน่ือง 



 

 

ตอนที ่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 



ตอนท่ี  1 

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 

1.1 ข�อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

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

 1.1.2 ขนาดและที่ต้ัง 
 ขนาด มีพื้นท่ีท้ังหมด 7 ไร� 1 งาน 80.3 ตารางวา   
       ที่ต้ัง        456/3 ถนนตลาดใหม� ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร�ธานี   
 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 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ต้ังอยู�ในย�านชุมชนเมืองสุราษฎร�ธานี ด�านหน�าติดถนนตลาดใหม� 
ผ�านใจกลางเมืองสุราษฎร�ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค�าบริเวณใกล�เคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจํา
จังหวัด ได�แก� วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด 
ได�แก� โรงเรียนสุราษฎร�พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได�แก� โรงพยาบาลทักษิณ ซ่ึงต้ังอยู�ริม
ถนนฝ=Zงตรงข�ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล�เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม� แนวถนนด�านข�างของ
วิทยาลัยเป/นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ�านเช�า และร�านค�า 
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แผนที่สถานที่ต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 

 
 

 

           ที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร/ธานี 
  จังหวัดสุราษฎร�ธานีต้ังอยู�บนฝ=Zงตะวันออกของภาคใต�ห�างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต�
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร� มีเน้ือที่มาก
เป/นอันดับ 6 ของประเทศและมีพื้นท่ีมากที่สุดในภาคใต� ฝ=Zงทะเลด�านอ�าวไทยในจังหวัดสุราษฎร�ธานีมีความ
ยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ� ได�แก� เกาะสมุย เน้ือท่ี 227.25ตารางกิโลเมตร เกาะพะงันมี
เน้ือที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียังมีหมู�เกาะอ�างทองและเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเป/นเกาะ           
ที่ใหญ�ที่สุดในจังหวัด ห�างจากฝ=Zงทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร และห�างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต�อดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต�อกับจังหวัดชุมพรและอ�าวไทย 
 ทิศใต�  ติดต�อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ 
  ทิศตะวันตก ติดต�อกับจังหวัดพังงาและระนอง 
  ทิศตะวันออก ติดต�อกับอ�าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

           แหล3งท3องเที่ยว 
  จังหวัดสุราษฎร�ธานีมีลักษณะภูมิประเทศเป/นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นท่ีจังหวัด                   
มีเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใต�ของพื้นท่ีจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล�าวก�อให�เกิดลุ�มนํ้าน�อยใหญ�
รวม 14 ลุ�มนํ้า ลุ�มนํ้าท่ีสําคัญ ได�แก� ลุ�มนํ้าตาป6 พุมดวง ท�าทอง ท�ากระจาย ไชยา ท�าฉาง เป/นต�น แม�นํ้า        
ลําคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสู�อ�าวไทยด�านทิศตะวันออก สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด             
สุราษฎร�ธานี สรุปได�ดังน้ี 
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            1. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูงภูเขาสลับซับซ�อน ได�แก� พื้นท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง 
พนม ท�าฉาง ไชยา ท�าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และวิภาวดี 
  2. ภูมิประเทศเป/นที่ราบชายฝ=Zงทะเล ได�แก� พื้นที่อําเภอเมือง และพุนพิน 
            3. ภูมิประเทศเป/นที่ราบสูงด�านตะวันออก ได�แก� พื้นที่อําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ� เวียงสระ 
และบ�านนาสาร 

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

 5. ลักษณะภูมิประเทศเป/นเกาะในอ�าวไทย ได�แก� พื้นท่ีอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู�เกาะ
อ�างทองและเกาะบริวาร 42 เกาะ 

 เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังอยู�ระหว�างสองฝ=Zงมหาสมุทรจึงได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�               
ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ�างเป/นครั้งคราวเน่ืองจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา
นครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราชเป/นแนวช�วยลดอิทธิพล
ลมมรสุมดังกล�าว จังหวัดสุราษฎร�ธานีจะได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป/นส�วนใหญ�          
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล�งกําเนิดบริเวณทะเลจีนใต� และอ�าวไทยทําให�จังหวัดสุราษฎร�ธานี
ได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ�านอ�าวไทย และมรสุมตะวันออกเฉียงใต�จากมหาสมุทร
อินเดีย จึงมีช�วงฤดูฝนยาวนานระหว�างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม 

 จังหวัดสุราษฎร�ธานี มีลุ�มนํ้าใหญ�น�อยรวม 14 ลุ�มนํ้า แต�ละลุ�มนํ้ามีแม�นํ้าและร�องนํ้าหลายสาย           
ทุกสายล�วนไหลลงสู�อ�าวไทย แม�นํ้าในสุราษฎร�ธานีตัดขวางคาบสมุทรออกสู�ทะเลด�านตะวันออก ในอดีตอาศัย
เครือข�ายแม�นํ้าเดินทางติดต�อถึงกันและติดต�อกับเมืองชายฝ=Zง แม�นํ้าท่ีมีลักษณะทางอุทกวิทยาที่สําคัญซึ่งถือ
เป/นเส�นเลือดใหญ�ของชาวจังหวัดสุราษฎร�ธานี มี 2 สาย คือ 

 1. แม�นํ้าตาป6 เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ�านอําเภอชัยบุร ีพระแสง เวียงสระ  
เคียนซา บ�านนาสาร บ�านนาเดิม พุนพิน และไหลลงสู�อ�าวไทยท่ีอําเภอเมือง มีความยาวประมาณ 230 
กิโลเมตร ปริมาณนํ้าเฉล่ีย 5,900 ล�านลูกบาศก�มิลลิลิตรต�อป6 มีแม�นํ้าสาขาที่สําคัญ 6 สาย ได�แก� คลองสิน 
คลองปุน คลองอิป=น คลองพุนพิน คลองท�ากูบ คลองมะขามเต้ีย และคลองขวาง 

 2. แม�นํ้าพุมดวงหรือแม�นํ้าคีรีรัฐ เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยัน ไหลผ�านอําเภอ         
บ�านตาขุน คีรีรัฐนิคม ท�าฉาง บรรจบกับแม�นํ้าตาป6 ที่อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณนํ้า
เฉล่ีย 6,600 ล�านลูกบาศก�มิลลิลิตรต�อป6 คลองสาขาท่ีสําคัญมี 4 สาย ได�แก� คลองยัน คลองแสง คลองสก 
และคลองพนม 
 การปกครอง 
 1. การปกครองท�องท่ีแบ�งการปกครองเป/น 19 อําเภอ 128 ตําบล 1,074 หมู�บ�าน 

 2. โครงสร�างบริหารราชการส�วนภูมิภาคและส�วนกลางแบ�งเป/น  
     2.1 หน�วยงานราชการบริหารส�วนภูมิภาค จํานวน 34 หน�วยงาน 
     2.2 หน�วยงานราชการบริหารส�วนกลาง จํานวน 125 หน�วยงาน 
     2.3 หน�วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ จํานวน 23 หน�วยงาน 
            2.4 หน�วยงานอิสระของรัฐ จํานวน 2 หน�วยงาน 
 3. การปกครองท�องถ่ินมีหน�วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องค�การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง

เทศบาล 36 แห�ง (เทศบาลนคร 2 แห�ง เทศบาลเมือง 3 แห�ง เทศบาลตําบล 31 แห�ง) องค�การบริหารส�วน
ตําบล 101 แห�ง 
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 ศาสนาและวัฒนธรรม  
 1. ศาสนาพุทธ มี 313 วัด (มหานิกาย 300 วัด  ธรรมยุต 13 วัด)  
    เจ�าคณะภาค 16 คือ พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม 
    รองเจ�าคณะภาค 16-17-18(ธ) คือ พระเทพวราจารย� วัดธรรมบูชา 
    เจ�าคณะจังหวัดสุราษฎร�ธานี คือ พระเทพพิพัฒนาภรณ� วัดท�าไทร 
   เจ�าคณะจังหวัดสุราษฎร�ธานี(ธ) คือ พระราชไพศาลมุนี วัดโมกขพลาราม 
 2. ศาสนาอิสลาม มี 44 มัสยิด 
     ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด คือ นายเขตรัฐ  เทพรัตน� 
 3. ศาสนาคริสต/ มี 48 แห3ง โรมันคาทอลิก 4 แห�ง โปรแตสแตนท� 44 แห�ง 
    มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎร�ธานี คือ ยอเซฟประธาน  ศรีดรุณศิลปc 
    ประธานคริสเตียนกลางจังหวัดสุราษฎร�ธานี คือ ศาสนาจารย�วิชาญ  เพชรประดิษฐ�กุล 
    เจ�าอาวาสอาสนวิหารราฟาแอลสุราษฎร�ธานี คือ บาทหลวงอัครเดช  ทับป.ง 

 การนับถือศาสนา 
 จากประชากร จํานวน 1,002,343 คน แยกการนับถือศาสนาได� ดังน้ี 
 1. นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 982,558 คน คิดเป/นร�อยละ 98.02 
 2. นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 16,593 คน คิดเป/นร�อยละ 1.66 
 3. นับถือศาสนาคริสต�และอ่ืนๆ 3,192 คน คิดเป/นร�อยละ 0.32 

 ข�อมูลแหล3งเรียนรู� 
 1. ศูนย�ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 10 แห�ง ได�แก� วัดพัฒนาราม วัดศานติ-ไมตรี วัดธารนํ้าไหล 

วัดนํ้าตกหินลาด วัดอรัญญาราม วัดกาฬสิน วัดจันทาราม วัดทุ�งเสียด วัดวังไทร และวัดจําปา 
 2. ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 8 แห�ง ได�แก� อําเภอพนม 2 แห�ง เมืองสุราษฎร�ธานี 

ไชยา เกาะสมุย วิภาวดี ชัยบุรี และท�าชนะ 
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 4 โรงเรียน ได�แก� โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม 

โรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดกรวด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ            
วัดนาสาร 

 4. ห�องเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ� 2 แห�ง ได�แก� มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัยและ
ห�องเรียนสุราษฎร�ธานี และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนย�การศึกษา                
สุราษฎร�ธานี 

 5. ศูนย�อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 25 ศูนย� 
 6. พิพิธภัณฑ�สถานแห�งชาติไชยา 1 แห�ง 
 7. ศูนย�วัฒนธรรมจังหวัด 1 แห�ง 
 8. ศูนย�วัฒนธรรมอําเภอ 1 แห�ง 
 9. สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห�ง 
 10. สภาวัฒนธรรมอําเภอ 19 แห�ง 
 11. สภาวัฒนธรรมตําบล 128 แห�ง 
 12. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 19 แห�ง 
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 โบราณสถาน 14 แห3ง 
 1. พระธาตุศรีสุราษฎร� ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี 
 2. วัดเขาพระน่ิม ตําบลท�าทอง อําเภอกาญจนดิษฐ� 
 3. เจดีย�วัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ตําบลหน�าเมือง อําเภอเกาะสมุย 
 4. เจดีย�วัดถํ้าสิงขร ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม 
 5. แหล�งโบราณคดีวัดเวียง และเจดีย�วัดหลง ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา  
 6. อุโบสถวัดโพธาราม วัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา 
 7. วัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยา 
 8. เจดีย�วัดแก�ว อุโบสถวัดปาลิไลย� วัดเขานํ้าร�อน และแหล�งโบราณคดี ตําบลเลม็ด                   
     อําเภอไชยา 
 9. พระพุทธรูปวัดถํ้าใหญ�เขาประสงค� วัดถํ้าใหญ�เขาประสงค� ตําบลวัง อําเภอท�าชนะ 
 10. วัดเขาพระอานนท� อุโบสถและเจดีย� วัดเขาอานนท� ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน 
 11. แหล�งโบราณสถานเมืองเวียงสระ วัดเวียงสระ ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ 
 12. ถํ้าคูหา ตําบลช�างขวา อําเภอกาญจนดิษฐ� 
 13. วัดนํ้ารอบ ตําบลนํ้ารอบ อําเภอพุนพิน 
 14. วัดควนท�าแร� ตําบลทรัพย�ทวี อําเภอบ�านนาเดิม 

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

เงาะโรงเรียน ปูทะเลสด กาละแมสมุย ผลิตภัณฑ�จากกะลามะพร�าว และอาหารทะเลแปรรูป 
 ประเพณี/การละเล3น 

 1. ประเพณีชักพระทอดผ�าปfา และแข�งเรือยาว จัดในวันออกพรรษา (แรม 1 ค่ําเดือน 11) 
 2. ประเพณีลอยกระทง (ข้ึน 15 ค่ําเดือน 12) 
 3. ประเพณีวันสงกรานต� 
 4. วันสารทเดือนสิบ (รับส�งตายาย) 
 5. การทําขวัญข�าว (พิธีกรรมท่ีระลึกถึงคุณของแม�โพสพเทพแห�งข�าว) 
  6. การละเล�น/มหรสพ เช�น มโนราห� หนังตะลุง ลิเกปfา การละเล�นสะบ�า ชกมวย ชนควาย 

 โครงสร�างเศรษฐกิจ 
 โครงสร�างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร�ธานี 5 อันดับแรกพิจารณาจากผลิตภัณฑ�มวลรวม 
(GPP) ป6 2553 ได�แก� สาขาเกษตรกรรม สัดส�วนร�อยละ 36.52 สาขาอุตสาหกรรม สัดส�วนร�อยละ 14.98 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สัดส�วนร�อยละ 9.78 สาขาการขายปลีก สัดส�วนร�อยละ 8.45 สาขาการขนส�ง
สัดส�วนร�อยละ 4.54 ของผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดสุราษฎร�ธานี เม่ือพิจารณาเศรษฐกิจของจังหวัด ต้ังแต�              
ป6 2544 –2553 จะเห็นได�ว�าโครงสร�างเศรษฐกิจหลักยังคงเป/น 5 สาขาหลักข�างต�นซ่ึงสัดส�วนไม�เปล่ียนแปลง
อย�างมีนัยสําคัญ 
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 1.1.4  งบประมาณ  จํานวนท้ังส้ิน 82,386,073.74 บาท  รายละเอียดในตารางที่ 1.1 

ตารางที่  1.1 แสดงงบดําเนินการ งบประมาณ ประจําป6การศึกษา  2556 

รายการ 
จํานวนเงิน 

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

 
31,269,911.34 
  4,101,300.00 

      4,951,566.33 
  3,934,151.00 

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

 
  3,683,034.41 
  1,851,079.02 

3. ค�าเส่ือมราคา   5,461,214.34 

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

 
    11,737,200.00 
    14,471,617.30 

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

 
        654,000.00 
        108,000.00 
          85,000.00 
          78,000.00 

รวมงบดําเนินการทั้งส้ิน 82,386,073.74 

ที่มา: งานวางแผนและงบประมาณ  
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1.2  สภาพป>จจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 รายละเอียดสภาพป=จจุบันของสถานศึกษา มีดังน้ี  

 1.2.1 จํานวนผู�เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป6การศึกษา 2556 ดังแสดงในตาราง          
ที่ 1.2 ถึงตารางท่ี 1.4 

ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนผู�เรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร และเพศ 
 

ระดับช้ัน 

หลักสูตร 
รวม 

ปกติ + ทวิภาคี 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  ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 
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ตารางที่ 1.3  แสดงจํานวนผู�บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา  และตําแหน�ง    

 
ผู�บริหาร/แผนกวิชา 

จํานวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหน�ง  

ผู�บริหาร/ครู 

ข�า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู) 

คร
ูพิเ

ศษ
สอ

น 

ชา
ย  

หญ
ิง 

ป.
  โ

ท 

ป.
ตร

ี 

คร
 ู

ชํา
นา

ญก
าร

 

ชํา
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการ 5 5 - - 1 4 5 - - - 5 

แผนกวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย 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 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 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 - 

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

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 29 14 3 12 10 19 7 22 1 7 8 

แผนกวิชาสัมพันธ�ธุรกิจ 6 1 1 4 1 5 3 3 - - 1 

รวมทั้งหมด 114 70 7 37 23 91 46 68 5 31 34 

ท่ีมา : งานบุคลากร  ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 
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ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ  
                และวุฒิการศึกษา                        

 

    งานตามโครงสร�างบริหาร 
            สถานศึกษา 

จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

   
   

ข�า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

   
   

 ลู
กจ

�าง
ปร

ะจํ
า 

   
   

ลูก
จ�า

งชั่
วค

รา
ว 

   
   

   
   

   
   

ชา
ย 

   
   

   
   

   
   

หญิ
ง 

   
 ม

.ต
�นห

รือ
 ต

่ําก
ว�า

 

   
   

 ม
.ป

ลา
ย/

ปว
ช. 

   
ปว

ส./
อน

ุปริ
ญญ

า 

   
   

   
   

   
   

ป.
ตร

 ี

ฝGายบริหารทรพัยากร 30          
งานบรหิารงานท่ัวไป 11 1 7 2 4 7 - 7 - 4 
งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานการเงิน 2 1 - 2 - 2 - - 2 - 
งานการบัญชี 2 - - 2 - 2 - - - 2 
งานพัสด ุ 5 - - 5 1 4 - - - 3 
งานอาคารสถานท่ี 7 - - 7 2 5 2 2 1 2 
งานทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานประชาสัมพันธ� 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

ฝGายวิชาการ 6          
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานวิทยบริการและห�องสมุด 2 - - 2 - 2 - - - 2 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานส่ือการเรยีนการสอน 1 - - 1 - 1 - - - 1 

ฝGายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 5          
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานแนะแนวฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานสวัสดิการฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานโครงการพิเศษ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

ฝGายแผนงานและความร3วมมือ 10          
งานวางแผนและงบประมาณ 2 - - 2 - 2 - - 2 - 
งานความร�วมมือ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานประกันคุณภาพฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานส�งเสรมิผลิตผลฯ 5 - - 5 - 5 1 - 4 - 
งานวิจัยพฒันาฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 

รวมทั้งหมด 51 2 7 42 7 44 3 9 22 17 

ที่มา : งานบุคลากร  ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 
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1.3 ระบบโครงสร�างการบริหาร 

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

โครงสร�างการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร�างการบริหารสถานศึกษา 

ผู�อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
นางเนาวรัตน/  รัตนพันธ/ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ฝfายบริหารทรัพยากร 
นางสาววิภา  สามสุวรรณ 

ฝfายแผนงานและความร�วมมือ 
นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 

ฝfายวิชาการ 
นางจิราวรรณ  นวลรอด 

ฝfายพัฒนากิจการฯ 
นายสุทธิพัฒน�  อมรกุล 

หัวหน�างานบริหารงานท่ัวไป 
นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ 

หัวหน�างานวางแผนและงบประมาณ 
นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล 

หัวหน�างานกิจกรรมฯ 
นางนฤมล  แย�มศรี 

หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตร 
นางสาวโสภา  อัยสุวรรณ� 

หัวหน�างานบุคลากร 
นางอภิญญา  กีรติสุวคนธ� 

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

หัวหน�างานครูที่ปรึกษา 
นางนพรัตน�  สุวรรณรัตน� 

หัวหน�างานวัดผลและประเมินผล 
นายสัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน� 

หัวหน�างานการเงิน 
นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหน�างานการบัญชี 
นางสาวนารีรัตน�  อู�สกุลวัฒนา 

หัวหน�างานพัสดุ 
นางชฎาภรณ�  เฟrZองฟุsง 

หัวหน�างานอาคารสถานท่ี 
นายโชคชัย  จุลภักด์ิ 

หัวหน�างานทะเบียน 
นางจริยา  มณีโรจน� 

หัวหน�างานประชาสัมพันธ� 
นางสาวนงลักษณ�  ทองอ่ํา 

 หัวหน�างานความร�วมมือ 
นางป.ยะพร  เข็มขาว  

 หัวหน�างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  

 หัวหน�างานประกันคุณภาพฯ 
นางจารุวรรณ  อมรกุล  

 หัวหน�างานส�งเสริมผลิตผลการค�าฯ 
นางธนภร  ฤทธิเกษม  

หัวหน�างานปกครอง 
นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหน�างานแนะแนวฯ 
นางนงลักษณ� เรียบร�อย 

หัวหน�างานโครงการพิเศษฯ 
นางณัฐกาญจน� ผลผลา 

หัวหน�างานสวัสดิการฯ 
นางฉจัชิสา เพชรหนองชุม 

หัวหน�างานวิทยบริการและห�องสมุด 
นางสาวพัชรนันท� อาจหาญ 

หัวหน�างานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
นางอุบล  เบญจพงศ� 

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

หัวหน�างานส่ือการเรียนการสอน 
นายธีรพล ทองเพชร 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสุนทรี แข�งขัน 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร� 
นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐ�สกุล 

แผนกวิชาการบัญชี 
นายสมจิต แข�งขัน 

แผนกวิชาสปาและความงาม 
นางสาวสาธินี  ต�ออาวุธ 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางศรีไพร ภาราทอง 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
นายกําชัย ณ พัทลุง 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวโศจิกานต ปานดี 

แผนกวิชาออกแบบ 
นายพรสฤษฎ� วีแก�ว 

แผนกวิชาวิจิตรศิลปc 
นายธนาวุฒิ  กล�าเวช 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ.ค 
นางชนัญญา สุวรรณวงศ� 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 
นายธีรพล ทองเพชร 

แผนกวิชาสัมพันธ�ธุรกิจ 
นายแสนดี เบญจพงศ� 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียน ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ซึ่งเป/นท่ียอมรับของสังคม ในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ                      
ป6การศึกษา 2556 มีดังน้ี 

 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี  ได�รับเกียรติบัตร ดังต3อไปนี้ 
     1.1 กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ได�รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด             
ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตของพื้นท่ีการศึกษา ประเภทวิสามัญ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2556 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร�ธานี  
     1.2 ได�เข�าร�วมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เน่ืองในงานวันคล�ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห�งชาติ ประจําป6 2556 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร�ธานี  
     1.3 ได�รับเกียรติบัตรเข�าร�วมแข�งขันตอบป=ญหากฎหมายวันรพี จากคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร�ธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2556  
 1.4 ได�รับโล�เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาและสถานประกอบการท่ีจัดการระบบทวิภาคีสู�ความ            
เป/นเลิศระดับ 5 ดาว วันท่ี 21 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 
  1.5 ได�รับเกียรติบัตร จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดจินตโนรีศรีวิชัย อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
รวมใจ เทิดไท�องค�มหาราชินี” ในงานอาชีวะสร�างชาติ เน่ืองในวันคล�ายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการ        
อาชีวศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 1.6 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด R – Style Dancing ได�รับถ�วยรางวัลพร�อม 
เกียรติบัตร และเงินสนับสนุนทีม 35,000 บาท ในงานอาชีวะสร�างชาติ เน่ืองในวันคล�ายวันสถาปนาสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
     1.7 ได�รับเกียรติบัตร เป/นสถานศึกษาท่ีฝ{กประสบการณ� โครงการพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก�อนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งรองผู�อํานวยการสถานศึกษาและผู�อํานวยการสถานศึกษา 
วันที่ 2 – 13 กันยายน 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     1.8 ได�รับโล�รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip synch dancer เพลงไทยลูกทุ�งและพิธีกร ในการ
ประชุมวิชาการองค�การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับภาคใต� ครั้งท่ี 24 วันท่ี 9-13 ธันวาคม 2556 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบ่ี 
 1.9 กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ได�รับโล�รางวัล “กองลูกเสือดีเด�น” ในงาน
ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งท่ี 5 วันท่ี 10 - 15 มีนาคม 2557 ณ ค�ายลูกเสือ
ปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

 2. ผู�บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ได�รับเกียรติบัตร ดังต3อไปน้ี 
    2.1 นางเนาวรัตน� รัตนพันธ� ผู�อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ได�รับการคัดเลือก
ระดับจังหวัด เป/นผู�ทําคุณประโยชน�ทางด�านการศึกษา เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติ ประจําป6 2556 จากสํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
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 2.2 นางจารุวรรณ อมรกุล ได�รับการคัดเลือกระดับประเทศ เป/นผู�ทําคุณประโยชน�ทางการศึกษา 
เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติ ประจําป6 2556 จากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู           
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) วันท่ี 9 กันยายน 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 
 2.3 นายพฤติพงษ�  วงศ�วรรณา และนางฉวีวรรณ  จันทรชิต ได�รับการคัดเลือกรางวัลครูผู�สอน
ดีเด�น ประจําป6 2556 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.4 นายวิรวัฒน�  พัฒนนนท�สิริ ได�รับรางวัลผู�ฝ{กสอนยอดเย่ียมระดับภาคใต� ในการแข�งขันกีฬา           
อาชีวะเกมส� ระดับภาคใต� วันท่ี 4 – 10 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสตูล และได�รับรางวัลผู�ฝ{กสอนยอดเย่ียม
ระดับประเทศ ในการแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส� ระดับประเทศ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2556 ณ               
จังหวัดชลบุรี 
 2.5 นางชนัญญา สุวรรณวงศ� ได�รับคัดเลือกเป/น “แม�ตัวอย�าง” ประจําป6 2556 ของโรงเรียน          
สุราษฎร�พิทยา วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสุราษฎร�พิทยา จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
 2.6 นางสาวสุพรรณี เวชการ ปวช.3 การบัญชี นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รับรางวัลพระราชทาน ประจําป6การศึกษา 2556 กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.7 นายองอาจ ศรีทิพย� ปวส.2 อาหารและโภชนาการ นักศึกษารางวัลชมเชย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับรางวัลพระราชทาน ประจําป6การศึกษา 2556 กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.8 นักเรียน นักศึกษาที่ได�รับการคัดเลือกเป/น miss vocational education sport             
(miss voc) ได�แก� นางสาวกมลชนก พูลทรัพย� ปวส.1 การบัญชี นางสาวอุดมลักษณ� เกตุแดง ปวส.1                 
การบัญชี นางสาวณิญาดา สุวรรณวงศ� ปวช.3/2 การบัญชี  นางสาวเกศนี แพรัตน� นางสาวนิวาริน พูลสวัสด์ิ 
นางสาวเสาวรส พิษครุฑ นางสาวอัษฎาภรณ� หมื่นสาย นางสาวนิศรา ไพลอย นางสาววราภรณ� เพชรนุ�ย 
ปวส.2 การบัญชี นางสาวนันทพร วณิชมาศ นางสาวพิชญา พูลทวี นางสาวมณฑาทิพย� แช�ต้ิง นางสาวชญานิศ 
ศาสตราภัย นางสาววิชชุดา ทองนุกูล นางสาวกัลยาณี โมลี ปวส.2 การโรงแรมและบริการ นางสาวเบญจมา 
ประเสริฐพรรณ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา วันท่ี 8 มิถุนายน 2556  ณ                  
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร�ธานี จังหวัดสุราษฎร�ธานี  
 2.9 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร� อาชีวศึกษา – เอสโซ� ประจําป6 2556 ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร�ธานี วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ได�รับรางวัลดังน้ี 
  1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “การศึกษาการพัฒนาซอสผัดเผ็ดสะตอ” ระดับ 
ปวช. ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาวสุภาพร โชติรัตน� นางสาวอุไรรัตน� นวลสันต� และนางสาวสุทธิดา ถาวร                        
ปวช.2/1 การบัญชี ครูผู�ควบคุม ได�แก� นายสามารถ เนียมมุณี นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และนางชนัญญา           
สุวรรณวงศ�  
  2) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง “การพัฒนาคุกก้ีชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ระดับ 
ปวส. ผู�จัดทํา ได�แก� นายองอาจ ศรีทิพย� นางสาววนิดา แก�วรักษา และนางสาวศิริลักษณ� สุขขัง ปวส. 2 
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา นางมาลี ว�องเกษฎา และ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 
 2.10 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร� อาชีวศึกษา – เอสโซ� ประจําป6 2556 ระดับภาคใต� 
วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง ครูผู�ควบคุม ได�แก� นายสามารถ เนียมมุณี 
นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และนางสาวยุภาวรรณ ใสดํา ได�รับรางวัลดังต�อไปน้ี 
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 1) รองชนะเลิศอันดับ 1 “การศึกษาการพัฒนาซอสผัดเผ็ดสะตอ” ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาว
สุภาพร โชติรัตน� นางสาวอุไรรัตน� นวลสันต� และนางสาวสุทธิดา ถาวร ปวช.2/1 การบัญชี 
 2) รองชนะเลิศอันดับ 3 “การพัฒนาคุกก้ีชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ผู�จัดทํา ได�แก�                 
นายองอาจ ศรีทิพย� นางสาววนิดา แก�วรักษา และนางสาวศิริลักษณ� สุขขัง ปวส. 2 โภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
 2.11 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร� อาชีวศึกษา – เอสโซ� ประจําป6 2556 ระดับชาติ วันท่ี 
14 – 16  สิงหาคม 2556 ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ได�รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 “การศึกษาการพัฒนาซอสผัดเผ็ดสะตอ” ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาวสุภาพร โชติรัตน� นางสาว
อุไรรัตน� นวลสันต� และนางสาวสุทธิดา ถาวร ปวช.2/1 การบัญชี ครูผู�ควบคุม ได�แก� นายสามารถ เนียมมุณี 
นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และนางชนัญญา สุวรรณวงศ� 
 2.12 การประกวดส่ิงประดิษฐ�ของคนรุ�นใหม� ประเภทที่ 3 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร�ธานี ได�รับรางวัลดังต�อไปน้ี 
 1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “ คุ�กก้ีชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ผู�จัดทํา ได�แก� 
นายองอาจ ศรีทิพย� นางสาวศิริลักษณ� สุขขัง นางสาววนิดา แก�วรักษา ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ นางสาวกรวีร� ลาชโรจน� นางสาวนารีรัตน� หีตเพชร นางสาวพรกมล ฤทธิกุล นางสาวเสาวลักษณ� 
ธรรมชาติ และนางสาวลลิตา จารุปกรณ� ปวส.1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ผู�ควบคุม คือ นางสาว                      
ยุภาวรรณ ใสดํา นายสามารถ เนียมมุณี นางมาลี ว�องเกษฎา และ นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  
 2) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “มุ�งที่นอนพับได�แบบกระเป�า” ผู�จัดทํา ได�แก� 
นางสาวเกศินี ผลทับทิม นางสาวประไพพิมพ� ไทยประยูร นางสาวขนิษฐา แก�วศรีจันทร� และนางสาว              
มายาลักษณ� เจนกิจวัฒนาเลิศ ปวส.1 ธุรกิจเส้ือผ�า นางสาวจุฑามาศ รักเมือง และนางสาวเมฐิณี ทิพย�เดช 
ปวช.2 วิจิตรศิลปc นางสาวณัฐธิดา ยาศาล และนายณัฐวุฒิ อยู�จุล ปวช.1 วิจิตรศิลปc ผู�ควบคุม คือ                           
นายพฤติพงษ� วงศ�วรรณา 
 3) รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง “แบบพิมพ�ของท่ีระลึกอัตลักษณ�จังหวัด                          
สุราษฎร�ธานี” ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาวสุนิสา ชัยฤทธ์ิ นางสาววิมลสิริ พรหมดวง นางสาวศศิธร กว�างซ�วน               
และนางสาวนิศารัตน� บุญสร�าง ปวช.2 คอมฯกราฟ.ค ผู�ควบุคม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ� 
 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง “เครื่องปรุงพริกดอง” ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาว
จริยา รอดทยอย นางสาวเบญจพร ระบายศรี และนางสาวป.ยธิดา สักจง ปวช.2 อาหารและโภชนาการ                  
ผู�ควบคุม คือ นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ� นายสามารถ เนียมมุณี นางนริศรา ปทะวานิช นางสาวนาขวัญ 
จันทร�จํารัส และนางสาววรรณสิริ รินทร�ธราศรี 
 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง “เม็ดเงาะอบเกลือ” ผู�จัดทํา ได�แก� นายสัตยา 
ดําคุ�ม นางสาวอรอนงค� บํารุงจันทร� ปวส.2 การโรงแรมและบริการ และนายพงศ�พิพัฒน� เพชรอย�างดี ปวช.3 
การโรงแรม ผู�ควบคุม คือ นางป=ญจวรรณ อ�อนหวาน 
 6) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง “ซอสพริกจากนํ้าสับปะรด” ผู�จัดทํา ได�แก�                 
นายเกียรติศักด์ิ สังข�เพชร นางสาวจันทนา งามย่ิง นางสาวกัญญารัตน� แก�วมณี นางสาวจันจิรา พุ�มพวง 
นางสาวอุมาภรณ� สําลี นายอภินันท� ขนานขาว นางสาวเพ็ญนภา มิสวิล นางสาวทิพวัลย� พุ�มพวง นางสาว             
ศุภรัตน� คงเขาม�วง และนางสาวอารยา ชูศรี ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ผู�ควบคุม คือ นางมาลี 
ว�องเกษฎา นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และนางชนัญญา สุวรรณวงศ� 
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 7) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง “ผงมันเทศสีม�วง” ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาว             
จันทิมา ทองสงค� นางสาวกรกนก สมช่ือ นางสาว กุลธิดา ลอยเล่ือน นางสาวพรรษชล เฉ่ือยขุนทด                  
นางสาวสุชาดา สุมน นางสาวพัชรินทร ไกรสินธ์ิ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ นางสาวสิตานันธ� มีทับ 
นางสาวตรีรัตน� เหมรัตน� และนายอรรถพล ช�วยแก�ว ปวส.1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ผู�ควบคุม             
คือ นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ นางมาลี ว�องเกษฎา นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ และ 
นางชนัญญา สุวรรณวงศ� 
 2.13 การประกวดส่ิงประดิษฐ�ของคนรุ�นใหม� ระดับภาคใต� วันท่ี 9 - 13 ธันวาคม 2556 ณ             
ลานพระอาทิตย� บริเวณองค�การบริหารส�วนจังหวัดกระบ่ี ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางชนัญญา สุวรรณวงศ�                               
นายพฤติพงศ� วงศ�วรรณา นางมาลี ว�องเกษฎา นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ได�รับรางวัล
ดังน้ี  
  1) รางวัลเหรียญเงิน “คุ�กก้ีชีสเหลวผสมผักหวานปfา” ผู�จัดทํา ได�แก� นายองอาจ ศรีทิพย� 
นางสาวศิริลักษณ� สุขขัง และนางสาววนิดา แก�วรักษา ปวส. 2/1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
  2) รางวัลเหรียญเงิน “ผงมันเทศสีม�วง” ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาวจันทิมา ทองสงค� นางสาว
พรรษชล เฉื่อยขุนทด และนางสาวกรกนก สมช่ือ ปวช. 3/1 อาหารและโภชนาการ 
  3) รางวัลเหรียญทองแดง “เครื่องปรุงพริกดอง” ผู�จัดทํา ได�แก� นางสาวป.ยธิดา สักจง 
นางสาวเบญจพร ระบายศรี และนางสาวจริยา รอดทะยอย ปวช. 2/2 อาหารและโภชนาการ   
 4) รางวัลเหรียญทองแดง “เม็ดเงาะอบเกลือ” ผู�จัดทํา ได�แก� นายพงศ�พิพัฒน� เพชรอย�างดี ปวช.
3/2 การโรงแรม นายสัตยา ดําคุ�ม และนางสาวอรอนงค� บํารุงจันทร� ปวส.2/1 การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 
  5) รางวัลเหรียญทองแดง “นํ้าส�มสับปะรด” ผู�จัดทํา ได�แก� นายเกียรติศักด์ิ  สังข�เพชร 
นางสาวจันทนา งามย่ิง และนางสาวทิพวัลย� พุ�มพวง ปวส.2/1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
  6) รางวัลเหรียญทองแดง “มุ�งนอนพับได�แบบกระเป�า” ผู�จัดทํา ได�แก� นายณัฐวุฒิ อยู�จุล 
ปวช.1 วิจิตรศิลปc นางสาวเกศินี ผลทับทิม และนางสาวประไพพิมพ� ไทยประยูร ปวส.1 เทคโนโลยีผ�าและ
เครื่องแต�งกาย   
 2.14 ได�รับรางวัลชมเชย การแข�งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห�เทิดพระคุณแม� ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได�แก� นายอภิสิทธ์ิ เมืองพร�อม และนางสาวดรัณรัตน� แสงตะกร ปวช.3 วิจิตรศิลปc 
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 
 2.15 ได�รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 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 ในการแข�งขันฝ6มือแรงงานแห�งชาติ ครั้งท่ี 15 ระดับภาค วันที่ 15- 
16 สิงหาคม 2556 ณ กรมฝ6มือแรงงาน ภาค 11 จังหวัดสุราษฎร�ธานี  
 2.16 ได�รับเกียรติบัตรเข�าร�วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต� “ชุดจินตโนรีศรีวิชัย             
อาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานีรวมใจ เทิดไท�องค�มหาราชินี” มีผู�แสดง ได�แก� นางสาวปรีญารัตน� จันทร�ปาน              
ปวส.1/1 การบัญชี นางสาวจันทร�จิรา จ�าทอง ปวส.1/3 การบัญชี นายอรรถพล ช�วยแก�ว ปวส.1/1              
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ นายอนุชา กังสุกุล ปวส.1 การบริหารอาหารและเครื่องด่ืม(ทวิภาคี) 
นางสาวจิรนันต� ขันเมือง ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ นางสาวศิริรัตน� อะสิเอก ปวช.2/1 การขาย 
นางสาวศศิประภา ไตรเมศ ปวช.3/2  การขาย นางสาวเกศินี ผลทับทิม ปวส.1 ธุรกิจเส้ือผ�า นางสาวชุติมา 
โชติกุญชร ปวช.2/2 การโรงแรม นางสาวอุมาพร ขุนพรหม ปวช.2/3 การโรงแรม นายกฤษฎา อํ่ามีเชาว� 
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ปวช. 2 คหกรรมการผลิต นายวิทยา มณีน�อย ปวช.3/2 คอมฯธุรกิจ และ นางสาวกมลชนก พูลทรัพย� ปวส.
1/2 การบัญชี พิธีกร ได�แก� ครูสมโชค ราชบุรีและครูจีรวรรณ ศรีวิลัย ครูผู�ควบคุม คือ ครูจารุวรรณ อมรกุล 
ในงานอาชีวะสร�างชาติ  เน่ืองในวันคล�ายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 21 
สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 2.17 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด R – Style Dancer ได�รับถ�วยรางวัลพร�อม
เกียรติบัตรและเงินสนับสุนนทีม จํานวน 35,000 บาท มีผู�แสดง ได�แก� นายเฉลิมเกียรติ ชมกระบิล ปวช.1/2 
อาหารและโภชนาการ นางสาวนภารัตน� ทองน�อย ปวช.2/1 การบัญชี นางสาวพฤกษา โห�ศิริ ปวช.2/1  
การขาย นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.2/2 การโรงแรม นางสาวอุมาพร ขุนพรหม ปวช.2/3 การโรงแรม 
นายกฤษฎา อํ่ามีเชาว� ปวช.2 คหกรรมการผลิต นายวิทยา มณีน�อย ปวช.3/2 คอมฯธุรกิจ นางสาวกมลชนก 
พูลทรัพย� ปวส.1/2 การบัญชี และนายเอนกพงศ� ทองศรี ปวส.1 ธุรกิจเส้ือผ�า ครูผู�ควบคุม ได�แก� นาง                  
จารุวรรณ อมรกุล และนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย วันที่ 22 สิงหาคม 2556  ณ สํานักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 2.18 การฝ{กอบรมเขียนแผนธุรกิจของงานศูนย�บ�มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี วันท่ี 24 สิงหาคม 2556 มีผู�ได�รับรางวัลการเขียนแผนธุรกิจ ดังต�อไปน้ี 
 1) รางวัลชนะเลิศ ทีม Atr…ดี ได�แก� นางสาวปลิตา ทองหวาน นางสาวธวัลหทัย แสงง้ิว 
นางสาวธัญวรัตน� งามลํายอง ปวส.1 คอมฯ กราฟ.ก นางสาวอรอุมา ภูบังดาว ปวส.2 การบัญชี และนางสาว
นริศรา กองมณี ปวส. 2 การตลาด ครูผู�ควบคุม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ� 
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนแผนธุรกิจ ทีมอ่ิมอุ�น ได�แก� นางสาวปฏิมา นิทรัพย� 
ปวส.1 การจัดการทั่วไป นางสาวสุพรรณี เวชการ ปวส.1 การบัญชี นางสาวปาริสษา วิเชียร ปวช.3/4               
คอมฯธุรกิจ นางสาวจรัสศรี ขนายน�อย นางสาวสาวิตรี คงพยัคฆ� นางสาวหน่ึงฤดี รัตนบุรี นางสาวปรารถนา                 
เมืองแก�ว ปวช.3 ผ�าและเคร่ืองแต�งกาย ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางสาวสุพิชญา รักแดง นางสาวเครือวัลย�                  
วัฒนาทิพยธํารงค� และ นางสาวมณฑา หม่ืนชนะ 
 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Bag Lego ได�แก� นางสาวเกวลิน เตียงทอง นายรัฐภูมิ 
สุขสวัสด์ิ นายสุทธิศักด์ิ เครือรัตน� นายกฤษฎา อํ่ามีเชาว� นายนพเก�า ศรีชัยชนะ และนางสาวหน่ึง พรรณธรรม 
ปวช.2 คหกรรมการผลิต ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวสุพิชญา รักแดง  
 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม บาริสต�า พันธุ� R ได�แก� นายพงศ�พิพัฒน� เพชรอย�างดี 
นางสาวชลธิชา สุวรรณพงศ� นางสาวนิศาชล ศรีแก�ว นางสาวพัดชา พิมสาร และนางสาวเกษสราภรณ� 
ศิลปนันท� ปวช.3/2 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ นางมนัสนันท� จันทร�ส�งแสง   
 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ธุรกิจ ใบ ดอก ผล กร�อบ กรอบ ได�แก� นางสาวสุพรรษา 
บ�านสะอาด นางสาวมรกต หว่ังประดิษฐ� และนางสาวกัญญารัตน� แก�วมณี ปวส.2 โภชนาการและอาหาร             
เพื่อสุขภาพ ครูผู�ควบคุม คือ นางมาลี ว�องเกษฎา 
 6) รางวัลชมเชย ธุรกิจไอติมหวานเย็น ได�แก� นางสาวศิริลักษณ� สุขขัง นางสาววนิดา              
แก�วรักษา นายวัชระพล ไชยชนะ นางสาวกาญจนา จิระดา นางสาวโชติรส เทพคง นางสาวจิราวรรณ สุบรรณ 
และนางสาวจิตราภรณ� กองมณี ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู�ควบคุม คือ นางมาลี                      
ว�องเกษฎา 
 7) รางวัลชมเชย ธุรกิจเช�าโต�ะ ได�แก� นางสาวมัลลิกา อาจหาญ นางสาวป.ยรัตน� พืชนุ�น 
นางสาวบุษรัตน� จันเขียว นางสาวภัทราวดี พืชนุ�น นางสาวเบญมาศ จันทร�ดวน และนางสาววณัชยา              
จันทร�กลับ ปวช. 2/2 การตลาด ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ� 
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 8) รางวัลชมเชย ทีม ปfอเป6�ยะ กร�อบ กรอบ ได�แก� นางสาวกรรณิการ� ใหมขาว นางสาว
พิมพกานต� แก�วเรือง และนางสาววรรณวิสา มาลัยสิทธ์ิ ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ                       
ครูผู�ควบคุม คือ นางมาลี ว�องเกษฎา 
 9) รางวัลชมเชย ธุรกิจ พันธุ� R นํ้าแข็งกระบอกหวานเย็น ได�แก� นายเกียรติศักด์ิ สังข�เพชร 
นางสาวศุภรัตน� คงเขาม�วง นางสาวจันทนา งามย่ิง นางสาวเพ็ญนภา มีสวิล นางสาวอุมาภรณ� สําลี นางสาว           
จันจิรา พุ�มพวง นางสาวสะใบ ศรีบุรุษ และนางสาวปาณิศา เพชรชนะ ปวส.2 โภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ ครูผู�ควบคุม คือ นางมาลี ว�องเกษฎา 
 10) รางวัลชมเชย ธุรกิจข�าวต�มเพื่อสุขภาพ ได�แก� นางสาวกวินณา แก�วทุ�ง นางสาวอรอุมา  
นิกุมเพชร และนางสาวอุษา มูซิกอง ปวส.1/2 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวจิตติมา เกลาเกล้ียง 
 11) รางวัลชมเชย ทีม The seller ได�แก� นางสาวนริศรา กองมณี นางสาวภัทรพร หนูทอง 
นางสาวเบญจวรรณ บุญขาว และนางสาวอรทัย ไชยชนะ ปวส.2 การตลาด ครูผู�ควบคุม คือ นางสาว              
ธารวิมล ใจตึง 
 12) รางวัลชมเชย ธุรกิจสินค�ามือสอง ได�แก� นางสาวจุฑามาศ รักเมียว นางสาวเมฑินี             
ทิพย�เดช นางสาวเพ็ญพร พิมพ�ลอย นางสาวชนัญญา พฤษพุ�ม และนางสาวธนาภา เจิมขวัญ ปวช.2                 
วิจิตรศิลปc ครูผู�ควบคุม คือ นายพฤติพงษ� วงศ�วรรณา 
 13) รางวัลชมเชย ธุรกิจ พันธุ� R กร�อบ กรอบ ได�แก� นายองอาจ ศรีทิพย� นายศักยะ 
จันทนานนท� นางสาวสุพนิดา สังข�น�อย นางสาววันวิสาข� สุขผล และนางสาวโชติมา โชติมณี ปวส.2 
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ครูผู�ควบคุม คือ นางมาลี ว�องเกษฎา 
 14) รางวัลชมเชย ธุรกิจ พันธุ� R เกร็ดหิมะทรงเคร่ือง ได�แก� นางสาวทิพวัลย� พุ�มพวง 
นางสาวสิริวรรณ ริยาพันธ� นางสาวอารยา ชูศรี และนายอภินันท� ขนานขาว ปวส.2 โภชนาการและอาหาร
เพื่อสุขภาพ ครูผู�ควบคุม คือ นางมาลี ว�องเกษฎา 
 2.19 การแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส� ระดับภาคใต� ครั้งท่ี 11“โตยเกมส�” วันที่ 25 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสตูล ผู�ควบคุมทีมคือ นายสุทธิพัฒน� อมรกุล รองผู�อํานวยการฝfายพัฒนากิจการฯ 
ผู�ฝ{กซ�อม ได�แก� นายวิรวัฒน� พัฒนนท�ศิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ และนายเวสารัช อนุพงศ� ได�รับรางวัล
ดังน้ี 
 1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิงข�ามร้ัว 100 เมตร คือ นางสาวนรกมล พรหมจันทร�     
ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก  
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุ�มนํ้าหนัก  คือ นางสาวชฎาพร ไชยสนธ์ิ ปวส. 2/1                         
การโรงแรมและบริการ 
 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พุ�งแหลน คือ นางสาวนันทิตา ผิวล�วน ปวช.2/4 การบัญชี   
 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิง 300 เมตร คือ นางสาวสุภัสรา อินทะสะระ ปวช.2/3                 
การขาย 
 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขย�งก�าวกระโดด คือ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2                
การบัญชี 
 6) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ิงผลัด 4x200 เมตร ได�แก� 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 ว่ิง 1500 เมตร คือ นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ� ปวช.3/1               
การบัญชี 

 8) รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล�น หญิง รุ�นไลท�ฟลายเวท คือ                           
นางสาวสุนันทา ชูลี ปวช.2 ธุรกิจค�าปลีก 
 9) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬามวยไทยสมัครเล�น หญิง รุ�นเฟเธอร�เวท คือ                 
นางสาวอนุสรา ร�มโพธ์ิทอง ปวช.1/3 อาหารและโภชนาการ 
 10) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬามวยไทยสมัครเล�น หญิง รุ�นไลท�ฟลายเวท ค ือ                   
นางสาวนลินี สุดรัก ปวช.2 ธุรกิจค�าปลีก 
 11) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากล�อม ประเภทบุคคลหญิง คือ นางสาวโยทะกา                    
พันธ�ถาวรวัฒนา ปวช.2/2 การบัญชี  
 12) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากล�อม ประเภททีมหญิง ได�แก� นางสาวนริชา ขาวดํา 
ปวช.3/2 การบัญชี และนางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี  
 13) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากล�อม ประเภทบุคคลชาย คือ นายวทัญ�ู โพธิรักษ� ปวช.2 
คอมฯธุรกิจ 
 14) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิง 400 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� ปวช.2 ออกแบบ   
 15) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิงข�ามรั้ว 100 เมตร คือ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2          
การบัญชี  
 16) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิง 200 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� ปวช.2 ออกแบบ   
 17) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กระโดดไกล คือ นางสาววิภาวดี เจริญเวช ปวช.2 ออกแบบ 
 18) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขว�างจักร คือ นางสาชฎาพร ไชยสนธ์ิ ปวส.2 การโรงแรม            
และบริการ 
 19) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิง 800 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� ปวช.2 ออกแบบ   
 20) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เดิน 3000 เมตร คือ นางสาวศุภัสรา อินทะสะระ ปวช.2            
การขาย 
 21) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่ิง ผลัด 4x100 เมตร ได�แก� นางสาวรัชนีย� จันทนานนท� 
ปวช.3 การขาย นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2 การบัญชี นางสาวนรกมล พรหมจันทร� ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก
และนางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� ปวช.2 ออกแบบ   
 22) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมากล�อม ประเภททีมหญิง คือ นางสาววิยะดา พันธุ� ปวส.1 
การบัญชี  
 2.20 การแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส� ระดับประเทศ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี        
ผู�ควบคุมทีม คือ นายสุทธิพัฒน� อมรกุล รองผู�อํานวยการฝfายพัฒนากิจการฯ ผู�ฝ{กซ�อม ได�แก�                           
นายวิรวัฒน� พัฒนนท�ศิริ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ และนายเวสารัช  อนุพงศ� ได�รับรางวัลดังต�อไปน้ี 
      1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทว่ิง 400 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� 
ปวช.2 การออกแบบ          
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทว่ิง 200 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� 
ปวช.2 การออกแบบ          
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 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทว่ิง 800 เมตร คือ นางสาวสุธาสินี                    
รัตนไพบูลย� ปวช.2 การออกแบบ          
              4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ลําดับที่7  ประเภทว่ิง 1,500 เมตร คือ            
นางสาวอัจฉราวดี  เกษสุวรรณ� ปวช. 3/1 การบัญชี   
 5) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทว่ิงข�ามรั้ว 100 เมตร คือ นางสาวอาทิตญา  
โชติชุติ ปวส. 2/2 การบัญชี      
 6) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ลําดับที่ 6 ประเภทว่ิงข�ามรั้ว 100 เมตร คือ นางสาว
นรกมล พรหมจันทร� ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก 
 7) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทว่ิงข�ามรั้ว 400 เมตร คือ นางสาวอาทิตญา โชติชุติ 
ปวส. 2/4 การบัญชี      
 8) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ได�แก�            
นางสาวรัชนีย� จันทนานนท� ปวช.3/1 การขาย  นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี นางสาวนรกมล                
พรหมจันทร� ปวช.1 คอมฯกราฟ.ก นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� ปวช. 2 การออกแบบ นางสาวนันทการ               
ช�อสลิด ปวช. 2/3 การบัญชี และนางสาวดวงนภา อ่ันบุญศรี ปวช. 2/4 การบัญชี  
 9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทว่ิงผลัด 4 x 200 เมตร ได�แก� นางสาววิรัญญา                 
เผือกเหล็ก นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี นางสาวนรกมล  พรหมจันทร� ปวช.1คอมฯกราฟ.ก
นางสาวสุธาสินี รัตนไพบูลย� ปวช. 2 ออกแบบ นางสาวธิดารัตน� สว�างแสง ปวช.2/4 การบัญชี และนางสาว
รัชนีย�  จันทนานนท� ปวช.3/1 การขาย 
 10) รางวัลรองชนะเลิศ(เหรียญทอง) ประเภทว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ได�แก�                         
นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ� ปวช. 3/1 การบัญชี นางสาวอาทิตญา  โชติชุติ ปวส. 2/2 การบัญชี  
นางสาวนรกมล พรหมจันทร� ปวช.1 คอมพิวเตอร�กราฟ.ก นางสาวสุธาสินี  รัตนไพบูลย� ปวช. 2 ออกแบบ 
นางสาวรัชนีย�  จันทนานนท� ปวช.3/1 การขาย และนางสาวรัตนวลี คําไชย ปวช.2 การท�องเท่ียว   
 11) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทเดิน 3,000 เมตร ได�แก� 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) ประเภทเขย�งก�าวกระโดด คือ นางสาววิภาวี   
เจริญเวช ปวช.2 การบัญชี 
 14) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญเงิน) ประเภทเขย�งก�าวกระโดด คือ                          
นางสาวอาทิตญา โชติชุติ ปวส.2/2 การบัญชี 
 15) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทขว�างจักร คือ นางสาวชฎาพร ไชยสนธ์ิ       
ปวส. 2/1 การโรงแรมและบริการ 
 16) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทขว�างค�อน คือ นางสาวนันทการ ช�อสลิด 
ปวช.2/3 การบัญชี 
 17) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททุ�มนํ้าหนัก คือ นางสาวชฎาพร ไชยสนธ์ิ                   
ปวส. 2/1 การโรงแรมและบริการ 
 18) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทพุ�งแหลน คือ นางสาวนันทิตา 
ผิวล�วน ปวช.2/2 การบัญชี   
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 2.21 การแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกภาค 4 “นครเกมส�” วันที่ 14 – 17 
ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู�ควบคุม คือ นางสาวสาธินี 
ต�ออาวุธ ได�รับรางวัลดังน้ี 
 1) รางวัลชนะเลิศ การแข�งขันกีฬาหมากล�อมประเภทคู�หญิง  ได�แก� นางสาววิยะดา พันธุ� 
ปวส.1/1การบัญชี และนางสาวนริชา ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี 
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข�งขันกีฬาหมากล�อมประเภทคู�ผสม ได�แก� นายวทัญ�ู   
โพธิรักษ� ปวช.2 คอมฯกราฟ.กและนางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี  
 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันกีฬาหมากล�อมประเภทบุคคลชาย คือนายวทัญ�ู  
โพธิรักษ� ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก  
 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันกีฬาหมากล�อมประเภทบุคคลหญิง คือ                
นางสาวศิวพร มะยะเฉียว ปวช.3/2 การบัญชี  
 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันกีฬาหมากล�อมประเภทผสม ได�แก� นางสาวนริชา 
ขาวดํา ปวช.3/2 การบัญชี นางสาววิยะดา พันธุ ปวส.1/1 การบัญชี และนายคณิตศร สาแซ ปวช.2/3                 
การบัญชี  
 2.22 การแข�งขันกีฬาหมากล�อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 (V-Goxll) โดยสมาคมหมากล�อมแห�ง             
ประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันท่ี             
22 – 23 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม ครูผู�ควบคุม คือ นางวาสนา 
วิเชียร ได�รับรางวัลดังน้ี 
 1) รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ได�แก� 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 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ  
 2.23 การแข�งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร�ธานี ประจําป6การศึกษา 2556 
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร�ธานี ได�รับรางวัลดังต�อไปน้ี 
        1) รางวัลชนะเลิศ  
 - ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร� ระดับ ปวช. ได�แก� นางสาวสุพรรณี เวชการ                
และนางสาววิมลวรรณ นะเจ�ะ ปวช.2 การบัญชี ครูผู�ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร  
 - ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได�แก� นางสาวศิรินันท� ทองหยอด นางสาววิลาศินี                  
มณีเจริญ นางสาวสุทธิดา เกษกุล นางสาวอรทัย  รุ�งสว�าง ปวส.1 การบัญชี และนายฤทธิกร แสงศรีจันทร� 
ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก ผู�ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต  
 - ทักษะ “The Marketing Challenge”ได�แก� นางสาวฟาริดา สมจิตร� นางสาว         
เนตรนภา เหมทานนท� นายทวีวุฒิ พิมพิมล และนางสาวศิริรัตน� อะสิเอก ปวช.3/1 การตลาด ครูผู�ควบคุมทีม 
คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ� และนางสาวธารวิมล ใจตึง  
 - ทักษะ Animation ได�แก� นางสาวกนกวรรณ แก�วกัน และนางสาววิลาสินี สถาวรนันท� 
ปวส.1 คอมฯ กราฟ.ก ครูผู�ควบคุมทีม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ� 
 - มารยาทไทย ได�แก� นายภคิน กองประดิษฐ� ปวช.2 คอมฯ กราฟ.ก และ                     
นางสาวพิมพ�ชนก วิโรจน� ปวส.1 การบัญชี ผู�ควบคุม คือ นางนงลักษณ� เรียบร�อย 
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 - การพูดสาธิตเป/นภาษาอังกฤษ คือ นางสาวณิชา พันธุ�ครุฑ ปวช.3 ธุรกิจงานประดิษฐ� 
ครูผู�ควบคุม คือ นางชฎาภรณ� เฟrZองฟุsง  
 - การพูดในท่ีสาธารณะเป/นภาษาอังกฤษ คือ นางสาววรรณฤดี ไทรสุวรรณ ปวส.2              
การโรงแรมและบริการ ผู�ควบคุม คือ นางสาวนงลักษณ� ทองอํ่า 
 - รักการอ�าน (ภาษาไทย) คือ นางสาวธวัลหทัย แสงง้ิว ปวส.1 คอมฯกราฟ.ก              
ครูผู�ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล  
 - สุนทรพจน�ภาษาจีน คือ นางสาวรัชนีกร ส�องแก�ว ปวส.1 บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
ครูผู�ควบคุม คือ Miss Dong Jinyang 
 - การตอบป=ญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตร�ไทย ได�แก� นางสาวจุฑามาศ มณีนิล                
และ  นางสาวรัชนี แดงสุภา ปวช.2 คอมฯธุรกิจ ครูผู�ควบคุม คือนางสาวศิริรัตน� เลิศสนเมธากุล  
 - การประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย” คือ นายวิทยา มณีน�อย ปวช.3 คอมฯธุรกิจ              
ครูผู�ควบคุม คือ นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย  
 - การประกวดร�องเพลง “ไทยสากลหญิง” คือ นางสาวอรวรรณ ณ ระนอง ปวส.1 การ
โรงแรมและบริการ(ทวิภาคี) ผู�ควบคุม ได�แก� นายธนาวุฒิ กล�าเวช และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ  
 - การประกวดร�องเพลง “สากลชาย” คือ นายอาทิกร อ�อนแก�ว ปวส.1 การโรงแรม 
และบริการ(ทวิภาคี) ครูผู�ควบคุม ได�แก� นายธนาวุฒิ กล�าเวช และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ    
 - การประกวดร�องเพลง “สากลหญิง” คือ นางสาวจิรารัตน� มัฏฐารักษ� ปวส. 2               
คอมฯกราฟ.ก ครูผู�ควบคุม ได�แก� นายธนาวุฒิ กล�าเวช และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ    
 2) รองชนะเลิศอันดับ 1  
 - ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร� ระดับ ปวช. ได�แก� นางสาวนันทกานต� ซุยสกุล 
และนางสาวนารีรัตน� กิตติพงศ�เดชา ปวช.2 การบัญชี ครูผู�ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร 
 - ทักษะพิมพ�ดีดไทยด�วยคอมพิวเตอร� คือ นายสิทธิเดช วิชัยดิษฐ� ปวช.3/2 คอมฯธุรกิจ  
ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางสาวเอ้ือมพร จันทร�แก�ว และนางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ 
 - ทักษะพิมพ�ดีดอังกฤษด�วยคอมพิวเตอร� คือ นางสาวพรธิตา กฤษฎานุการ ปวช.3/1 
เลขานุการ ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางสาวเอ้ือมพร จันทร�แก�ว และนางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ   
 - การประกวดดนตรีไทย “ขลุ�ยเพียงออ” นางสาวชมพูนุช เกิดอุดม ปวช.3 การโรงแรม
(ทวิภาคี) ครูผู�ควบคุม คือ นางอรอนงค� แซ�ล่ิม 
 - ทักษะการออกแบบ Web page ได�แก� นายโสภณัส แซ�ฝsา และนายพิพัฒน�พณ                  
ศรีสุวรรณ ปวช.3 คอมฯธุรกิจ ครูผู�ควบคุม คือ นายสัมฤทธ์ิ ทองพัฒน� 
 3) รองชนะเลิศอันดับ 2  
 - สุนทรพจน�ภาษาไทย นางสาวพุทธรัตน� วิชัยดิษฐ� ปวช.3 การโรงแรม ครูผู�ควบคุม คือ   
นางสุมนัส คล�ายเพชร 
 - ทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร� ระดับ ปวช. ได�แก� นางสาวไพจิตร ชุมนุมพันธ� 
และนางสาวสุชัญญา ขนอม ปวช.3 การบัญชี ครูผู�ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร 
 - ทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานอาชีพ ระดับ ปวส. ได�แก� นายพนม คงเพ็ชรรัตน� 
และนางสาวสุคันธมาศ ทองศรี ปวส. 2 การบัญชี ครูผู�ควบคุม คือ นางวาสนา วิเชียร 
 2.24 การประชุมวิชาการองค�การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับภาคใต� ครั้งท่ี 24                 
ป6การศึกษา 2556 วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี จังหวัดกระบี่ ได�รับรางวัลดังต�อไปน้ี 
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  1) รางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได�แก� นางสาวศิรินันท� ทองหยอด             
นางสาววิลาศินี มณีเจริญ นางสาวสุทธิดา เกษกุล ปวส.1 การตลาด นางสาวอรทัย รุ�งสว�าง ปวส.1 การบัญชี 
และนายฤทธิกร แสงศรีจันทร� ปวช.2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ก ครูผู�ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต นางสาว
รัชฎาพร พุทธิศาวงศ� และนางสาวธารวิมล  ใจตึง 
 2) รางวัลชนะเลิศ การประกวด Lip synch dancer เพลงไทยลูกทุ�ง และพิธีกร ได�แก�             
นายวิทยา มณีน�อย ปวช.3 คอมฯ ธุรกิจ นายเฉลิมเกียติ ชมกระบิล ปวช.1 อาหารและโภชนาการ                  
นายกฤษฎา อํ่ามีเชาว� ปวช.2 คหกรรมการผลิต นายเอนกพงศ� ทองศรี ปวส.1 ธุรกิจเส้ือผ�า นางสาวจิรนันต�      
ขันเมือง ปวช.1 อาหารและโภชนาการ นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.2 การโรงแรม นางสาววิลาวรรณ       
ศรีนวล ปวช.1 การโรงแรม นางสาวพฤกษา โห�ศิริ ปวช.2 การขาย นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวช.3 การบัญชี 
นางสาวนภารัตน� ทองน�อย ปวช.2 การบัญชี นางสาวกมลชนก พูลทรัพย� ปวส.1 การบัญชี นายนเรนทร�ฤทธ์ิ 
แก�วมีศรี ปวช.1ออกแบบ นางสาวฟาริดา สมจิตร� ปวช.3 การขาย และนายปวีณ ไผ�ชู ปวช.3 การบัญชี                  
ผู�ควบคุม ได�แก� นางจารุวรรณ อมรกุล นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย และนางอรอนงค� แซ�ล่ิม  
 3) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข�งขันทักษะประดิษฐ�ดอกไม�จากวัสดุ
ธรรมชาติ จัดลงภาชนะ ได�แก� นายสุรเดช ปล�องแก�ว นางสาวมัณฑนา ทาแท�งทอง นางสาวธารวิมล หอยทอง
และนางสาวเสาวลักษณ� มีแก�ว ปวช.3 คหกรรมการผลิต ครูผู�ควบคุม คือ นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลปc 
 4) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันโปสเตอร�คือ นายรัฐนันท� นันทคีรี ผู�ควบคุม คือ              
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน�ทองสุข  
 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกอบอาหารและจัดแสดงอาหารโดยใช�วัตถุดิบหลัก 
จากปลาดุก ระดับปวส. ได�แก� นายศักยะ จันทนานนท� นางสาวอุมาภรณ� สําลี นายวัชระพล ไชยชนะ ปวส.2 
อาหารและโภชนาการ ผู�ควบคุม คือ นางสุนทรี แข�งขัน 
 6) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข�งขันโปสเตอร�คือ นางสาวดรัญรัตน� แสงตะกร ปวช.3 
วิจิตรศิลปc ผู�ควบคุม คือ นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน�ทองสุข  
 7) รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดรักการอ�าน (ภาษาไทย)           
คือ นางสาวธวัลหทัย แสงง้ิว ปวส.1 คอมฯกราฟ.ค ครูผู�ควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล 
 8) ได�รับคะแนนลําดับท่ี 4 การแข�งทักษะ “The Marketing Challenge” ระดับภาคใต� 
ได�แก� นางสาวฟารีดา สมจิตร� นางสาวเนตรนภา เหมทานนท� นายทวีวุฒิ พิมพิมล และนางสาวศิริรัตน�       
อะสิเอก นักศึกษาช้ัน ปวช .3/1 การตลาด ครูผู�ควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต นางสาวรัชฎาพร             
พุทธิศาวงศ� และนางสาวธารวิมล ใจตึง 
 2.25 การประชุมวิชาการองค�การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับชาติ คร้ังที่ 24 วันที่  
5 - 8 กุมภาพันธ� 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได�รับรางวัลดังน้ี 
 1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกอบอาหารและจัดแสดงอาหารโดยใช�วัตถุดิบหลัก 
จากปลาดุก ระดับปวส. ได�แก� นายศักยะ จันทนานนท� นางสาวอุมาภรณ� สําลี นายวัชระพล ไชยชนะ ปวส.2 
อาหารและโภชนาการ ผู�ควบคุม คือ นางสุนทรี แข�งขัน 
 2.) ได�คะแนนลําดับที่ 4 การประกวด Lip synch dancer เพลงไทยลูกทุ�ง ผู�แสดง ได�แก�          
นายวิทยา มณีน�อย ปวช.3คอมฯธุรกิจ นายเอนกพงศ� ทองศรี ปวส.1 ธุรกิจเส้ือผ�า นายกฤษฎา อํ่ามีเชาว� 
ปวช.2 คหกรรมการผลิต นายเฉลิมเกียรติ ชมกระบิล ปวช.1 อาหารและโภชนาการ นางสาวสุทธิกานต�           
เพชรแก�ว ปวช.1 คอมฯ กราฟ.ก นางสาวฟารีดา สมจิตร� ปวช.3 การขาย นายณัฐวัตร ปานวัน ปวช.2            
การโรงแรม นางสาวชุติมา โชติกุญชร ปวช.2 การโรงแรม นางสาวนภารัตน� ทองน�อย ปวช2. การบัญชี 
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นางสาวปนัดดา ทองเกิด ปวช.3 การบัญชี นางสาวกมลชนก พูลทรัพย� ปวส.1 การบัญชี นายนเรนทร�ฤทธ์ิ 
แก�วมีศรี ปวช.1 ออกแบบ นายปวีณ ไผ�ชู ปวช.3 การบัญชี ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางจารุวรรณ อมรกุล  
นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย และนางอรอนงค� แซ�ล่ิม 
 2.26 ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข�งขันทักษะวิชาชีพและการคํานวณเครื่องคิดเลข ครั้งที่ 10 
ประเภททีม 2 คน ได�แก� นางสาวกัญญารัตน� วรชินา ปวช.3/2 การบัญชี และนายรัฐพล วิมล ปวช.3/4             
การบัญชี ครูผู�ควบคุม ได�แก� นางวาสนา วิเชียร และนางสาวนารีรัตน� อู�สกุลวัฒนา วันท่ี 29 มกราคม 2557                                  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
 2.27 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขากราฟ.กดีไซน� ในการแข�งขันฝ6มือแรงงานแห�งชาติ                 
คร้ังที่ 25 ได�แก� นางสาวสุนิษา ชัยฤทธ์ิ ระหว�างวันท่ี 28 กุมภาพันธ� ถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2557 ณ สถาบันฝ6มือ
แรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และศูนย�แสดงสินค�าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 2.28 ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง ท่ี 3 สาขา Graphic Design คือ นางสาวสุนิษา ชัยฤทธ์ิ  ปวช.2 
คอมฯ กราฟ.ก ผู�ควบคุมทีม คือ นางชนัญญา สุวรรณวงศ� ในการแข�งขันฝ6มือแรงงานแห�งชาติ World Skills 
Thailand 2014 ครั้งท่ี 25 วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2557 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 2.29 ได�รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท 1,2 ต�นแบบบรรจุภัณฑ� เพื่อการขนส�งสําหรับสินค�าทั่วไป 
ได�แก� นางสาวปาลิตา ทองหวาน ปวส.1 คอมฯ กราฟฟ.ก นางสาวกิตติยา ชะนา ปวช.2 คอมฯกราฟ.ก 
นางสาววาสิฎฐี เชิงเสมอ และนางสาวธัญวรัตน� งามลํายอง ปวส.1 คอมฯกราฟ.ก ผู�ควบคุมทีม คือ 
นางชนัญญา สุวรรณวงศ� ในงาน Thai Star Packing Award 2014 วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ อิมแพ็ค              
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 2.30 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งท่ี 5 วันท่ี 10 -15 มีนาคม 
2557 ณ ค�ายลูกเสือปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล มีลูกเสือเข�าร�วมได�แก� นางสาวทรรศณีย� อําพล  
นางสาวสุดารัตน� ประทุมตรี นางสาวณัฐริกา รัตนา นางสาวก่ิงกาญจน� นันทเกษตร นางสาวมณฑ�สิริ               
อัคราวิวัฒน� นางสาวเกษสิรินทร� บุญมี นางสาวลัดดาวรรณ เพชรานันท� ปวช.1,2 คอมฯธุรกิจ และ                     
นางสาวอุษา สิทธิศักด์ิ ปวช.2/3 การบัญชี ผู�กํากับลูกเสือ คือ นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ� ได�รับรางวัลดังน้ี 
 1) กองลูกเสือดีเด�น 
 2) ค�ายลูกเสือดีเด�น 
 3) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดฝ{กระเบียบแถว 
 4) รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยามว�าง 
 2.31 รางวัลแชมปcระดับภาค ประกวดโครงการกรุงไทย ยุววานิช ชีวิตท่ีเลือกได� ใส�ใจต�อสังคม 
ประจําป6 2556 และนําเสนอผลงานต�อคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ในรอบชิงชนะเลิศ ได�แก� นางสาวหน่ึงฤดี  
รัตบุรี นางสาวปรารถนา  เมืองแก�ว ปวช.3 ผ�าและเครื่องแต�งกาย นางสาวจรัสศรี ขยายน�อย และนางสาว
สาวิตรี คงพยัคฆ� ปวช.3 ผ�าและเครื่องแต�งกาย นางสาวสุพรรณี เวชการ ปวช.3/1 การบัญชี นางสาวปฏิมา  
นิทรัพย� ปวช.3/1 การเลขานุการ นางสาวปาริสษา วิเชียร ปวช.2/4 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ครูผู�ควบคุมทีม คือ 
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นางสาวณัฐนีย� ดนูนาถ นางสาวสุพิชญา รักแดง นางสาวเครือวัลย�                                  
วัฒนาทิพยธํารงค� ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 ณ ช้ัน 1 และ Baking Hall ช้ัน 2 อาคาร ธนาคารกรุงไทย 
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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 2.32  ผลงานดีเด�น ระดับสถานศึกษา กลุ�มวิชาภาษาไทยได�จัดกิจกรรมวันสําคัญ ดังต�อไปน้ี 
 1) การอ3านทํานองเสนาะ เน่ืองในวันสุนทรภู� 26 มิถุนายน 2556 ระดับ ปวช.รางวัล            
ชนะเลิศ คือ  นางสาวอินทิรา จันทร�เกิด ปวช. 2/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวเพชรรัตน�        
คําปา ปวช. 1/1 การโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวดาราวดี  วังคะติ ปวช. 1/1 การโรงแรม                 
รางวัลชมเชย ได�แก� 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 บริการอาหารและเครื่องด่ืม รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวสุภาวดี บัวทองคํา  
ปวส.1 อาหารและโภชนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายณัฐพล สุกใส  ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 
รางวัลชมเชย ได�แก�นางสาวลลิดา จารุปกรณ� ปวส.1 อาหารและโภชนาการ และนางสาวกนกวรรณ พรหมสวัสด์ิ 
ปวส. 1/3  การบัญชี  
 2) การแต3งกลอนสด เน่ืองในวันสุนทรภู� 26 มิถุนายน 2556 ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศ           
ได�แก� นางสาวชุติกาญจน� ศรีวิเชียร และนางสาวเพ็ญภัสสรา บุญโญภาส ปวช. 1/1 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ           
อันดับ 1 ได�แก� นางสาวมาริสา จันทโรจน� และนางสาว สุดารัตน� นาคอนุเคราะห� ปวช. 1/2 การบัญชี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ได�แก� นางสาวธันวดี ชูช�วยสุวรรณ และนางสาวนันทวรรณ สิทธิเชน ปวช. 1/1 การท�องเท่ียว 
รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวโศภิตา รอดไทย นางสาวสุธาทิพย� รักษายศ ปวช. 1/5 การบัญชี นางสาวสิริวรรณ  
เรืองสุวรรณ และนางสาวกมลลักษณ� รักขาว ปวช. 1/2 การเลขานุการ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได�แก�         
นางสาวสุทธิดา เกษกุล และนางสาววิลาศินี  มณีเจริญ ปวส.1 การตลาด รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1ได�แก�  
นางสาวกรรธิมา ดวงจันทร� และนางสาวจันทร�ฑิรา ดวงจันทร� ปวส.1การจัดการทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศ           
อันดับ 2 ได�แก� นางสาวเกศนี ผลทับทิม และนางสาวประไพพิมพ� ไทยประยูร ปวส.1 ธุรกิจเส้ือผ�า                                 
รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวสุภัสรา ศรีเทพ นางสาวอรณัญช� ชูแดง ปวส.1 การจัดการทั่วไป นางสาวธัญญาวดี 
ไพฑูรย� นางสาวหัติยา อติชาติ ปวส. 1/2 คอมฯกราฟ.ค นางสาวมัทนียา สังข�คร และนางสาวอุมาภรณ� หนูสีดํา                     
ปวส. 1/1 อาหารและโภชนาการ  
 3) การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณี เน่ืองในวันสุนทรภู�                        
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 ได�แก� นางสาวณัฐนรี กองกุล ปวช. 3 วิจิตรศิลปc                 
และนายสมยศ เสือส�อสิทธ์ิ ปวช. 3 วิจิตรศิลปc 
 4) การประกวดวาดภาพเหมือนสุนทรภู3 เน่ืองในวันสุนทรภู� 26 มิถุนายน 2556 ระดับ 
ปวช. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวเพ็ญพร พิมพ�ลอย ปวช. 2 วิจิตรศิลปc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ          
นายอุดมพจน� ว�องผู�ดี ปวช. 2 วิจิตรศิลปc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายนนทวัฒน� ทองน�อย ปวช. 2                 
วิจิตรศิลปc รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวจุฑามาศ รักเมือง ปวช. 2 วิจิตรศิลปc และนายอภิสิทธ์ิ เมืองพร�อม 
ปวช. 2 วิจิตรศิลปc     
 5) การประกวดคัดลายมือ เน่ืองในวันภาษาไทยแห�งชาติ 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 ได�แก� นางสาววริษฐา สุขผล ปวช.1/2 คอมฯธุรกิจ และ นางสาวจุฑามาศ รักเมือง 
ปวช.2 วิจิตรศิลปc ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวมุขรินทร� ตรีพงษ�พันธ� ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ก   
รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวประไพพิมพ� ไทยประยูร ปวส. 1 ธุรกิจเส้ือผ�า รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ 
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นางสาวณัฐสุดา อ�อนทอง ปวส. 1 การตลาด รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวณัฐณิชา มูสิกะ ปวส. 1/2                
คอมฯกราฟ.ก และนางสาวขวัญชนก จายอําพันธ� ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ก ระดับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รางวัลชนะเลิศ คือ นางนฤมล แย�มศรี ครู รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาววัชราภรณ� หนูเจริญ 
เจ�าหน�าท่ีงานพัสดุ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายสุทธิพัฒน� อมรกุล รองผู�อํานวยการ ฯ รางวัลชมเชย ได�แก�                  
นางสาวป.Zนมณี สุรทิน เจ�าหน�าท่ีงานพัสดุ นางธัญดา ทิพย�น�อย เจ�าหน�าท่ีงานพัสดุ นายสมโชค ราชบุรี                  
ครูพิเศษสอน และนางสาววรรณิภา นิลวรรณ ครู 
 6) การแต3งกลอนสด เน่ืองในวันภาษาไทยแห�งชาติ 29 กรกฎาคม 2556 ระดับ  
ปวช.รางวัลชนะเลิศ ได�แก� นางสาวอินทิรา จันทร�เกิด และนางสาวโชติรส หนูช�วย ปวช. 2/1 การบัญชี                  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได�แก�นางสาวสุจิตรา รอดนิตย� และนางสาวอารยา มงคล ปวช.1/2 คอมฯธุรกิจ        
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได�แก� นางสาวสุกัญญา โยธาศรี และนางสาวอรววรณ เมืองฉิม ปวช.1/2 คอมฯธุรกิจ 
รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาววิภารัตน� ศรีเจริญ นางสาวภาธินี อักษรสม ปวช.2/2 เลขานุการ นางสาววรษร 
เจริญสุข และนายอภิวัฒน� สุพรรณพงศ� ปวช.1/2 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได�แก� 
นางสาวสุทธิดา เกษกุล และนางสาววิลาศินี มณีเจริญ ปวส.1 การตลาด รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนภิษฐา             
พันธุ�นรา และนางสาวป=ทมาภรณ�  พิทักษ�วงศ� ปวส.1 นวดแผนไทย รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวอารียา  
หลานหาด นางสาวจุฑาพร เลิศไกร ปวส.2 ธุรกิจงานประดิษฐ� นางสาวพรทิพย� ยิลาพงศ� ปวส.2 ธุรกิจงาน
ประดิษฐ� และนางสาวธัญญรัตน� อินทช�วย ปวส.1 ธุรกิจเส้ือผ�า รางวัลความคิดสร�างสรรค� ได�แก� นางสาว            
ธวัลหทัย แสงง้ิว และนางสาวปลิตา ทองหวาน ปวส.1/1 คอมฯกราฟ.ค 
 7) การเขียนเรียงความ เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ 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 ได�แก� นางสาวป.ยวรรณ แก�วสะอาด ปวช. 1/1 การโรงแรม นางสาวดาราวดี             
วังคะติ ปวช. 1/1 การโรงแรม และนางสาวมินตรา นาแข็งฤทธ์ิ ปวช. 2 ออกแบบเส้ือผ�า ระดับ ปวส.           
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวธัญญาวดี  ไพฑูรย�  ปวส.1/2 คอมพิวเตอร�กราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
คือ นางสาวธิดารัตน� ป=Zนแก�ว ปวส.1/1 บริการอาหารและเครื่องด่ืม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาว
อัญชลี ปานเน่ือง ปวส.1/1 บริการอาหารและเครื่องด่ืม รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวกรกนก พรมขวัญ ปวส.1 
การตลาด นายสุวิทย�  คําใสแสง ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ค และนางสาวธนัญญา ลิมังกูร ปวส. 1/2                       
คอมฯกราฟ.ค 
 8) การแต3งกลอนสด เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ 12 สิงหาคม 2556 ระดับ ปวช. รางวัล
ชนะเลิศ ได�แก� นางสาวเพชรรัตน�  คําปา และนางสาวศศิธร คิดประเสริฐ  ปวช. 1/1การโรงแรม รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ได�แก� นางสาวสุณิสา หงส�สะต�น และนางสาวอรณิช สืบสน ปวช. 1/1 การโรงแรม รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได�แก� นางสาวจันทรรัตน� ถมทอง และนางสาวประภัสสร กรายแก�ว ปวช. 1/2                    
การโรงแรม รางวัลชมเชย ได�แก�นางสาวดาราวดี วังคะติ นางสาววิลาวัลย� วงค�วรรณ นางสาวขวัญกมล                
วงศ�เจริญ และนางสาววิภาวี  คงบรรจง ปวช. 1/1 การโรงแรม ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได�แก� นางสาว
เพ็ญประภา พรหมม�วง และนางสาวมุขรินทร� ตรีพงษ�พันธ� ปวส.1/2 คอมฯกราฟ.ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 ได�แก� นางสาวอารียา หลานหาด และนางสาวจุฑาพร  เลิศไกร ปวส. 2 ธุรกิจงานประดิษฐ� รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัชนีกร ส�องแก�ว และนางสาวสุกัญญา หมัดพะวง ปวส.1/1 การบริการอาหาร             
และเครื่องด่ืม รางวัลชมเชย ได�แก�นายกฤษฎา ป=ถคามินทร� ปวส. 1 การพัฒนาเว็บเพจ นางสาวทวีนันท�                
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นาคสงคราม และนายอาทิกร อ�อนแก�ว นางสาวสิตานันท�  มีทับ ปวส. 1/1 อาหารและโภชนาการ                      
และนางสาวอมรพรรณ  หนูสีดํา ปวส. 1/1 อาหารและโภชนาการ   
 9) การประกวดร�องเพลง เน่ืองในวันแม�แห�งชาติ 12 สิงหาคม 2556 ระดับ ปวช.รางวัล
ชนะเลิศ คือ นางสาวศศิธร รัตนวิโมกข� ปวช. 2/1 การตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได�แก� นางสาว          
ป.ตินันท� เรืองโรจน�  ปวช. 1/3 อาหารและโภชนาการ และนางสาวกวีเนตร พัฒน�ระวังด�าน ปวช. 1/1            
การท�องเท่ียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวสุจิตรา รอดนิตย� ปวช. 1/1 คอมฯธุรกิจ            
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายปริญญา เนตรพุกกณะ  ปวส.1/1 การพัฒนาเว็บเพจ 
 10) การแต3งกลอนสด เน่ืองในวันพ�อแห�งชาติ 5 ธันวาคม 2556 ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ 
ได�แก� นางสาวสิรินภา หนูดา และนางสาวกาญจนา ห�วงงาม ปวช. 2 ออกแบบเส้ือผ�า รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ได�แก� นางสาวสโรชา แฟฮก และนางสาวชนนิกานต� จตุพงษา ปวช.1/14 การท�องเที่ยว รางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ 2 ได�แก� นางสาวสุบรรณี จารย�พลอย และนางสาวเนติมา วัฒนพันธ�  ปวช. 1/5 การบัญชี  
รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวณัฐธินี ภิรมย�ราช และนางสาวลัดดาวรรณ  เพชรานันท� ปวช. 1/4 คอมฯธุรกิจ  
รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวญาสุมินทร� นามรัตน� และนางสาวธัญชนก บุญทรัพย� ปวช1/3 การบัญชี  
ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได�แก� นางสาวประณีตศิลปc สุวรรณระ และนางสาวรัชฎาพร ครองแก�ว ปวส.2/1  
การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได�แก�  นางสาวจันทร�ทรา รอบคอบ และนางสาวอาภรณ� เก้ือมา ปวส.2/1 
การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได�แก� นางสาวจิราภรณ� สามเค้ียม และนางสาวภัสสร ชูมณี ปวส.2/1  
การบัญชี รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวศิริพร เพชรช�วย นางสาวสุนิสา น�อยเต็ม และนางสาวรัชดาภรณ� เม�งห�อง 
ปวส.1 เทคโนโลยีสํานักงาน  
 11) การประกวดเรียงความ เน่ืองในวันพ�อแห�งชาติ 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 ได�แก� นางสาวนิภาพร แสนคํา ปวช.1/1 เลขานุการ นางสาววิภาวดี          
โสมประเสริฐ ปวช. 2/3 การขาย และนางสาวภัทราภรณ� ริยาพันธ� ปวช.1/1 เลขานุการ ระดับ ปวส.  
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวเนตรนภา บรรดาศักด์ิ ปวส.2/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ 
นางสาวชนานิศ ไกนสิทธ์ิ ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวกนกวรรณ 
เพ็ชรบ�านใหม� ปวส. 1 เทคโนโลยีสํานักงาน รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวอัมพิกา กรดมาก และ นางสาว
ณัฐณิษา ศรีฟsา ปวส.2/3 การบัญชี 
 12) การประกวดร�องเพลง เน่ืองในวันพ�อแห�งชาติ 5 ธันวาคม 2556 รางวัลชนะเลิศ คือ             
นายปริญญา เนตรพุกกณะ ปวส.1 พัฒนาเว็บเพจ 
 13) การแต3งคําขวัญ เน่ืองในวันครู ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวธนวันต�        
นิลประดิษฐ ปวช.1/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวกรกนก สมช่ือ 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 แจ�งลา ปวส.2/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาว
ทรายขวัญ โกละกะ ปวส.2/3 การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวมาริสา เสนะ ปวส.2/2         
การบัญชี รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวสุกัญญา ไหลตระกูล ปวส.2/1 การบัญชี และนางสาวป.ยธิดา                
เนียมมูสิก ปวส.2/3 การบัญชี 
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 14) การประกวดข�อเขียนความประทับใจที่ศิษย/มีต3อครู เน่ืองในวันครู ระดับ ปวช.รางวัล
ชนะเลิศ คือ นางสาวนุชนาถ อมรแก�ว ปวช.3 คอมฯกราฟ.ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวรุ�งไพลิน 
ภิรมณ� ปวช.1/1 เลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวเมทินี สุขเจริญ ปวช.1/1 การโรงแรม 
รางวัลชมเชย ได�แก� นางสาวอัญชริกา แซ�ล้ี 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 ได�แก� นางสาวประณีตศิลปc สุวรรณระ ปวส.2/1 
การบัญชี และนางสาววิยดา สุขแย�ม ปวส.2/3 การบัญชี 

1.5 ความสําเร็จตามเปKาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ความสําเร็จตามเปsาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจําป6การศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังน้ี  

ด�าน เปKาหมายความสําเร็จ 

1. ผู�เรียนและผู�สําเร็จ
การศึกษา 

พัฒนาผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�มีความรู�ในเชิงวิชาการ  
ทักษะทางวิชาชีพ  คุณลักษณะที่พึงประสงค�  สามารถเป/นผู�ประกอบการหรือ
ทํางานในสถานประกอบการ จนเป/นท่ียอมรับ หรือศึกษาต�อในระดับสูงข้ึน 

2. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญด�วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ�งเน�นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค�และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

บริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใช�สถานศึกษาเป/นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา                
การพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ� ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา ระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารความเส่ียง  ระบบดูแลผู�เรียน              
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมภูมิทัศน�อาคารสถานที่ การบริหารจัดการ
วัสดุ  ครุภัณฑ� การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารการเงิน
และงบประมาณ การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข�าย 

4. การบริหารทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน ชุมชน 

5. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ�  
งานสร�างสรรค� หรือ
งานวิจัย 

ส�งเสริมให�ครู และผู�เรียนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร�างสรรค�หรือ
งานวิจัยที่เป/นประโยชน� ตลอดจนมีการเผยแพร� 
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ด�าน เปKาหมายความสําเร็จ 

6. การปลูกฝ=งจิตสํานึกและ
เสริมสร�างความเป/น
พลเมืองไทยและพลโลก 

ปลูกจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป/นพลเมืองไทยและพลโลก ในด�านการ       
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย� ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป/นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
อนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส�งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ  

7. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 และนําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. มาตรการส�งเสริม บริหารจัดการสมาคม / ชมรมศิษย�เก�าให�ความร�วมมือในการพัฒนาผู�เรียน
วิชาการและวิชาชีพอย�างต�อเน่ือง ตามเอกลักษณ�ของสถานศึกษา คือ 
“บริการเย่ียม เป6Zยมคุณธรรม  ลํ้าเลิศวิชา” รวมท้ังมีการพัฒนาผู�เรียนและครู
ส่ือสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป/นมาตรการส�งเสริมภายในสถานศึกษาและการ
ดําเนินงานในการช�วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษาที่สอดคล�องกับ
นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด ซึ่งเป/นมาตรการ
ส�งเสริมภายนอกสถานศึกษา 

1.6  ความสําเร็จตามเปKาหมายของแผนบริหารความเส่ียง 

 ความสําเร็จตามเปsาหมายของแผนบริหารความเส่ียง ประจําป6การศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให�ความเห็นชอบดังน้ี 

ด�าน เปKาหมายความสําเร็จ 

1.6.1 ความเส่ียงด�านความปลอดภัย ของผู�เรียน ครู และ 
       บุคลากรภายในสถานศึกษา 
1.6.2 ความเส่ียงด�านการทะเลาะวิวาท 
1.6.3 ความเส่ียงด�านส่ิงเสพติด 
1.6.4 ความเส่ียงด�านสังคม เช�น การต้ังครรภ�ก�อนวัยอันควร 
1.6.5 ความเส่ียงด�านการพนันและการมั่วสุม 

มีความเส่ียงลดลงอย�างน�อย  3  ด�าน 

 
  

 



 

 

ตอนที ่ 2   
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 



ตอนท่ี  2 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

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

อัตลักษณ�   “ทักษะเย่ียม” 

เอกลักษณ�  “บริการเย่ียม  เป��ยมคุณธรรม  ลํ้าเลิศวิชา” 

ปรัชญา     “ วิชาดี  มีทักษะ  ใฝ"ธรรมะ  สามัคคี  มีวินัย ” 

 วิสัยทัศน�    
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี มุ+ง จัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและ
พัฒนาผู3เรียนให3มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป9นศูนย(กลางแห:ง
การเรียนรู3สู:สากล 

 พันธกิจ   
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีสมรรถนะด3านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล3องกับความต3องการของ

ตลาดแรงงานท้ังในระดับท3องถ่ิน และภูมิภาค  
3. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู:ในสังคม

อย:างมีความสุข  
4. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ  
5. จัดการศึกษาให3ผู3เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป9นไทย อนุรักษ(วัฒนธรรมไทย และ

ส่ิงแวดล3อม  
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 เพื่อยกฐานะเป9นผู3ประกอบวิชาชีพช้ันสูง 

  สถานศึกษาดําเนินงานตามวิสัยทัศน( และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ให3มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห:งชาติ พ.ศ.2542 แก3ไขเพิ่มเติม           
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และสอดคล3องกับความต3องการของชุมชน 
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2.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เพื่อให3การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปHาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร(การพัฒนาดังน้ี 
 

ด.าน เป'าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2.2.1. ผู3เรียนและผู3สําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

พัฒนาผู3เรียนและผู3สําเร็จ
การศึกษาให3มีความรู3ในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค(
สามารถเป9นผู3ประกอบการ  
จนเป9นที่ยอมรับหรือศึกษา
ต:อในระดับที่สูงข้ึน 

1.ติดตาม/หาข3อมูลผู3สําเร็จการศึกษาท่ีได3งานทํา
และศึกษาต:อ 
2.วิเคราะห(ข3อมูลและศึกษาสภาพปKญหา 
3.ดําเนินการพัฒนาผู3เรียนตามเปHาหมาย 
4.ยกระดับคุณภาพผู3เรียนโดยอิงผลการประเมิน
ระดับชาติ  (V-Net และทดสอบมาตรฐานอาชีพ) 

2.2.2. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนให3สอดคล3อง
กับความต3องการของ          
สถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน               
โดยเน3นผู3เรียนเป9นสําคัญ
ด3วยเทคนิควิธีสอนท่ี
หลากหลายมุ:งเน3น
สมรรถนะอาชีพ                  
และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค:านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค(
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยร:วมกับ
สถานประกอบการและหน:วยงานท่ีเก่ียวข3อง
สอดคล3องกับความต3องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 
2.จัดแผนการเรียนรู3ด3วยเทคนิควิธีการสอน                    
ท่ีหลากหลายมุ:งเน3นสมรรถนะอาชีพ และ               
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค:านิยมคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค(และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.นําระบบ ICT  มาใช3ในการเรียนการสอน 
4.พัฒนาระบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน                
สู:การวิจัยในช้ันเรียน 
5.ประเมินผลตามสภาพจริง 

2.2.3. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
โดยใช3สถานศึกษาเป9นฐาน            
มีสถานศึกษาหรือวิทยาลัย           
มีการจัดทําแผนบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการ
พัฒนาสถานศึกษาตาม             
อัตลักษณ(ผู3บริหารมีภาวะ
ผู3นํา มีระบบฐานข3อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ มีการบริหาร              
ความเส่ียง 

1.กําหนดการบริหารจัดการศึกษาที่เน3นการมีส:วน
ร:วมของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือ วิทยาลัย 
2.กําหนดให3บุคลากรทุกฝ"ายในสถานศึกษา ผู3เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ท้ังหน:วยงานรัฐและ
เอกชนมีส:วนร:วมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
3.กําหนดอัตลักษณ(โดยการมีส:วนร:วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
4.ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู3นําของ
ผู3บริหารสถานศึกษา 
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 มีระบบดูแลผู3เรียน มีการ
พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล3อมภูมิทัศน(
อาคารสถานที่ มีการบริหาร 
จัดการวัสดุ ครุภัณฑ( มีการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหาร
การเงินและงบประมาณ           
มีการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข:าย 

5.จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
6.จัดการบริหารความเส่ียงไม: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.จัดให3มีส่ิงอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคเพียงพอต:อกิจกรรมการเรียน              
การสอน 
12.สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได3พัฒนาตนเองอย:างต:อเน่ืองทั้งด3านวิชาการ             
และวิชาชีพ 
13.สนับสนุนทุนวิจัยให3ครูในการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ( 
14.สนับสนุน ส:งเสริมการแลกเปล่ียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
15.จัดระบบสวัสดิการให3แก:ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
16.เผยแพร: ยกย:อง เชิดชูเกียรติคุณ ของครู     
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาดีเด:น 
17.จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร                           
อย:างเหมาะสม 

18.มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข:ายท้ังในประเทศและหรือต:างประเทศ 
19.มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
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2.2.4. การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

บริการวิชาการและวิชาชีพที่
สอดคล3องกับความต3องการ
ของ  ท3องถ่ิน ชุมชน 

1.จัดให3ครูและบุคลากรทุกฝ"ายในสถานศึกษา
มีส:วนร:วมในการวางแผนบริการ วิชาการและ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต3องการของ
ชุมชน สังคม องค(กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
สอดคล3องกับสาขาอาชีพ 
2.จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ  อย:างเป9นระบบและสอดคล3องกับ
แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีกําหนด 

2.2.5.นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ( งาน
สร3างสรรค( หรืองานวิจัย 

ส:งเสริมให3ครู และผู3เรียนจัดทํา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ( งาน
สร3างสรรค(หรืองานวิจัยที่เป9น
ประโยชน( ตลอดจนมีการ
เผยแพร: 

1.จัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ( งานสร3างสรรค(หรืองานวิจัย
เพิ่มข้ึน 
2.กระตุ3น สนับสนุนให3คิดค3นและส:งเข3าแข:งขัน
ในระดับชาติได3หลากหลายช้ินงาน 
3.เผยแพร:ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ(           
งานสร3างสรรค( งานวิจัย โครงการ  โครงงาน 
ในระดับชาติ  จํานวนช้ินเพิ่มข้ึน  

2.2.6. การปลูกฝKง
จิตสํานึกและเสริมสร3าง
ความเป9นพลเมืองไทย
และพลโลก 

ปลูกฝKงจิตสํานึกและเสริมสร3าง
ความเป9นพลเมืองไทยและ          
พลโลก ในด3านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย( 
ส:งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย(ทรงเป9น
ประมุขทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ(
ส่ิงแวดล3อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส:งเสริม
กีฬาและนันทนาการ  

1.จัดกิจกรรมในการปลูกฝKงจิตสํานึกด3านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย( ส:งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย(ทรงเป9นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
2.จัดกิจกรรมส:งเสริมการอนุรักษ(ส่ิงแวดล3อม 
3.จัดกิจกรรมส:งเสริมด3านการกีฬาและ
นันทนาการ 
4.จัดกิจกรรมการให3ความรู3และสร3างความ
เข3าใจด3านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.7. การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2555 และนําผลการ
ประเมินมาใช3ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีก:อให3เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย:างต:อเน่ือง 
2.พัฒนาการประกันคุณภาพภายในให3มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.2.8 มาตรการส:งเสริม บริหารจัดการด3านมาตรการ

ส:งเสริมภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู3เรียน
เข3าสู:มาตรฐานสากล 

1.บริหารจัดการให3ศิษย(เก:ามีส:วนร:วมพัฒนา
ผู3เรียนด3านวิชาการและวิชาชีพอย:างต:อเน่ือง 
2.พัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ( คือ
“บริการเย่ียม เป��ยมคุณธรรม ลํ้าเลิศวิชา” 
3.พัฒนาผู3เรียนและครู ส่ือสารภาษา 
ต:างประเทศ 
4.ผู3เรียนมีส:วนร:วมพัฒนาและช:วยเหลือชุมชน 
สังคมรอบสถานศึกษา 

 
2.3  ยุทธศาสตร�การป'องกันและควบคุมความเส่ียง 
  เพื่อให3การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเปHาหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึงกําหนด
มาตรฐานการปHองกันและควบคุมความเส่ียงดังน้ี 
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2.3.1  ความเส่ียงด3านความ
ปลอดภัยของผู3เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
2.3.2 ความเส่ียงด3านการ
ทะเลาะวิวาท 
2.3.3  ความเส่ียงด3านส่ิงเสพติด 
2.3.4  ความเส่ียงด3านสังคม เช:น 
การต้ังครรภ(ก:อนวัยอันควร 
2.3.5  ความเส่ียงด3านการพนัน
และการมั่วสุม 

 

มีความเส่ียงไม:เกินร3อยละ 
10 ในทุกด3าน  และลดลง
อย:างน3อย 3 ด3าน 

มาตรการป'องกันและควบคุม 

1. มาตรการด.านป'องกัน 
1.1 จัดให3มีครูท่ีปรึกษาประจําทุกช้ันเรียน 
1.2 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาใน
ปกครอง เพื่ออบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาอย:างน3อยสัปดาห(ละ 1 ครั้ง 
หรือมากกว:า   
1.3 ครูที่ปรึกษาหรือครูผู3สอนต3องแจ3ง
ผู3ปกครองทราบอย:างเป9นทางการ เม่ือ
นักเรียนนักศึกษาขาดเรียนติดต:อกันเกิน 1 
สัปดาห( เพื่อร:วมมือกันติดตามดูแล 
1.4 กําหนดให3นักเรียนนักศึกษาต3องเข3าแถว
ร:วมกิจกรรมหน3าเสาธงอย:างน3อย ร3อยละ 80 
ของจํานวนครั้งท่ีมีกิจกรรมหน3าเสาธง 
1.5 จัดให3มีการตรวจสุขภาพประจําป� และ
ตรวจปKสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติดอย:างน3อย 
ป�ละ 1 คร้ัง ต:อจํานวนผู3เรียนทั้งหมด 
1.6 จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา 
เพื่อเป9นสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
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  2. มาตรการด.านการพัฒนาผู.เรียน 
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนในรูปของ
กิจกรรมองค(การวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ 
2.2 จัดอบรมให3ความรู3 เก่ียวกับยาเสพติด  
การต้ังครรภ(ก:อนวัยอันควร ค:ายคุณธรรม
พัฒนาผู3เรียน กิจกรรมลูกเสือ 
2.3 จัดการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และจัดการสอนวิชาเพศศึกษา 
2.4 ประกาศยกย:องชมเชยนักเรียนนักศึกษา       
ท่ีกระทําคุณงามความดี เพื่อเป9นตัวอย:างแก:
ผู3อ่ืน 
3. มาตรการด.านแก.ไขป6ญหา 
3.1 งานปกครองเชิญผู3ปกครองมาเพื่อร:วมมือ
กันหาทางแก3ไขปKญหาท่ีเกิดข้ึน 
3.2 สถานศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียน
นักศึกษา ตามระเบียบของสถานศึกษา 
3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู3เรียนที่มี คุณลักษณะ 
ท่ีไม: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(ให3มากย่ิงข้ึน 

 

 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต:งต้ังคณะกรรมการวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.             
การอาชีวศึกษา ลงวันท่ี  29 สิงหาคม 2554 
2. แผนกวิชาจัดหาผู3ทรงคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชามาให3ความรู3แก:ผู3เรียนและครูครบทุก
สาขาวิชา 
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3. สถานศึกษาควรหามาตรการดําเนินการให3ผู3เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ(ของผู3สําเร็จการศึกษา  
และลดจํานวนการออกกลางคันของผู3เรียน 
4. สถานศึกษาควรให3ความสําคัญในการจัดสภาพห3องเรียน
ห3องฝDกปฏิบัติการให3เอ้ือต:อการเรียนรู3และปรับปรุงห3องสมุด
ให3เป9นท่ีที่ผู3เรียนสามารถใช3เป9นแหล:งเรียนรู3ด3วยตนเองและ
สืบค3นความรู3ต:าง ๆ ได3 มีหนังสือที่ทันสมัย  มีวารสารท่ี
เก่ียวข3องกับสาขาวิชาชีพ ตลอดจน จัดกิจกรรมต:างๆ เพื่อ
ส:งเสริมให3นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ:าน 

5. สถานศึกษาควรส:งเสริม และพัฒนาให3งานวิจัยของครูมี
คุณภาพเพียงพอท่ีจะนํามาเผยแพร:ในการประชุมวิชาการ  
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติได3 
6. สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพฐานข3อมูลนวัตกรรม
โครงงานและส่ิงประดิษฐ(ให3เป9นระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน มีการบันทึกการนําไปใช3ประโยชน(  การเผยแพร:การ
นําไปพัฒนาอย:างต:อเน่ือง 
7.  สถานศึกษาควรสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให3ได3รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร3างสรรค(จาก
หน:วยงานทั้งภายในและภายนอก อย:างน3อยร3อยละ 5  
ต:อป� และนําไปใช3ให3เกิดประโยชน(อย:างสูงสุด ตลอดท้ัง
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งทุนเวลา และทุน
งบประมาณเพิ่มมากข้ึน เพื่อให3บรรลุตามวัตถุประสงค( หรือ
เปHาหมายที่ต้ังไว3 
8. แผนกวิชาต:างๆ ทุกแผนกวิชาควรวางแผนและดําเนินการ
ให3บริการวิชาการและวิชาชีพต:อชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู3เรียน 
9. ควรเพิ่มครูด3านภาษาที่ใช3ในการส่ือสารเพื่อให3ผู3 เรียน
สามารถนําไปประกอบอาชีพได3 
10. เพื่อให3ระบบการจัดเก็บข3อมูลมีความถูกต3อง ครบถ3วน  
และเป9นปKจจุบัน สามารถนําไปใช3งานได3สะดวกและรวดเร็ว 
ควรจัดทํา/พัฒนาการจัดเก็บข3อมูลเป9นระบบฐานข3อมูลต:างๆ 
ที่เก่ียวข3องกับการจัดการศึกษาและใช3ระบบการเช่ือมโยง
ข3อมูลให3ทุกฝ"ายสามารถนําไปใช3ประโยชน(ได3 

3. ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของผู3เรียน สอน
เสริมและจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อให3ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู3เรียนสูงข้ึน 
4. จัดงบประมาณในการพัฒนาห3องเรียน 
ห3องปฏิบัติการ ศูนย(วิทยบริการ และระบบการ
สืบค3นที่ทันสมัย 
5. จัดงบประมาณสนับสนุน ส:งเสริม ให3ทุนการ
วิจัยและจัดประกวดนวัตกรรม งานวิจัย
ส่ิงประดิษฐ(ของครู 
6. จัดระบบสารสนเทศข3อมูลนวัตกรรม
โครงงานและส่ิงประดิษฐ(อย:างมีระบบและมี
ประสิทฺธิภาพอย:างต:อเน่ือง 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/งานท่ีทันสมัยตามวัตถุประสงค(ใน
การใช3ระบบฐานข3อมูลของทุกฝ"าย 
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2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต.นสังกัด (พ.ศ.2553) 
1. สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยความ
ร:วมมือกับสถานประกอบการให3ครบทุกสาขาวิชาที่เป`ดสอน 
2. สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู3 ตลอดหลักสูตร 
เพื่อให3ผู3เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ(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:อเน่ือง  
และให3ผู3เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ(การสําเร็จ
การศึกษา ผ:านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด3าน
อาชีวศึกษาและผ:านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเข3าสู:
มาตรฐานสากล 
2. จัดหาครูและบุคลากรสายสนับสนุนให3พอเพียงกับจํานวน
ผู3เรียนทุกสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
3  มีส:วนร:วมกับชุมชน และหน:วยงานต3นสังกัดในการจัดทํา
หลักสูตรตามความต3องการของตลาดแรงงานแลท3องถ่ิน 
4. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ( ครุภัณฑ(  
และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ด3านการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาอย:างต:อเน่ือง 

 
1. ส:งเสริมให3ครูพัฒนาความรู3และประสบการณ(
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข3อง เพื่อนํามาพัฒนาในสาขา 
ท่ีขาดแคลน 
2. มีกรอบอัตรากําลังของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุน
จํานวนผู3เรียน ที่เพิ่มมากข้ึนตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 

3. ดําเนินการสร3างเครือข:ายสถานประกอบการ           
ตรงตามสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
4. ลงนามความร:วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว:าง
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
5. อบรมเข3าค:ายพุทธบุตรให3กับนักเรียนนักศึกษา
ทุกระดับเพื่อพัฒนาผู3เรียนอย:างต:อเน่ือง 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพผู3เรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ป� อย:างมีคุณภาพ 
7. โครงการส:งเสริมการจัดทําส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี โครงงาน การพัฒนาผู3เรียนด3วย
กระบวนการวิจัย 
 

 
 
 



 

 

ตอนที ่ 3   
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 



ตอนที่  3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
       พัฒนาผู	เรียนและผู	สําเร็จการศึกษาให	มีความรู	ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค& สามารถเป(นผู	ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป(นท่ียอมรับ หรือศึกษาต-อในระดับ 
ที่สูงข้ึน 

 ตัวบ'งชี้ที่  1.1  ร�อยละของผู�เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
      ความตระหนัก  สถานศึกษาต	องการให	จํานวนผู	เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป เทียบร	อยละกับจํานวนผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ท้ังน้ียกเว	นผู	เรียนที่
ออกกลางคัน จําแนกตามช้ันป9 ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  

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

 1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม-และประชุมผู	ปกครอง เพื่อสร	างความเข	าใจด	านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล 
 2. มีการจัดทําและแจกคู-มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู-มือดังกล-าวได	ประมวลสาระที่นักเรียนนักศึกษา 
และผู	ปกครองควรทราบไว	 รวมถึงเกณฑ&การวัดและการประเมินผลดังกล-าวด	วย 
 3. ครูจัดทําแผนการเรียนรู	แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4. ครูทํา/จัดหาส่ือการสอน/จัดทําใบความรู	/ใบงาน 
 5. ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6. มีโครงการสอนซ-อมเสริมในรายวิชาต-าง ๆ ท่ีพบว-านักเรียนนักศึกษามีปFญหาในด	านการเรียน 
 7. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
 8. มีการจัดการเรียนรู	ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช-วงช้ันป9 
 10. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอย-างใกล	ชิด โดยให	มีครูที่ปรึกษาทุก
ห	องเรียน มีการพบปะนักเรียน นักศึกษาทุกสัปดาห&และมีคาบกิจกรรมโฮมรูม อย-างน	อยสัปดาห&ละ 1 ครั้ง เพื่อให	
ครูท่ีปรึกษาได	พบปะพูดคุยและให	ความช-วยเหลือแก-นักเรียนนักศึกษาได	ตามความเหมาะสม 
 11. ส-งเสริมให	ครูได	พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู	ท่ีเน	นทักษะกระบวนการให	ผู	เรียนได	มีส-วนร-วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช	กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
       ผลสัมฤทธ์ิ  ผลจากการพัฒนาผู	เรียนอย-างเป(นระบบ ส-งผลให	ผู	เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ&ที่กําหนดตามช้ันป9 ซึ่งมีผู	เรียนทั้งหมด จํานวน 2,907 คน ออกกลางคัน จํานวน 473 คน คงเหลือจํานวน 
2,434 คน ผู	เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป จํานวน 2,167 คน คิดเป(นร	อยละ 89.03 มีผล
การประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก  
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 ตัวบ'งช้ีที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน ชุมชน ที่มีต'อคุณภาพ
ของผู�เรียน  

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

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

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชนที่มีต-อคุณภาพของผู	เรียน
ในภาพรวมท้ัง 3 ด	าน มีค-าเฉล่ีย 4.43 ระดับความพึงพอใจระดับดี และได	รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ& จํานวน 178 
ฉบับ มีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป จํานวน 177 ฉบับ คิดเป(นร	อยละ 99.44 สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได	    
5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก   

 ตัวบ'งชี้ที่  1.3 ร�อยละของผู�เรียนที่ผ'านเกณฑ:การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก  จํานวนผู	เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด	วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร	อยละกับจํานวนผู	เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตร จําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความพยายาม        1. มีการกําหนดเคร่ืองมือประเมิน การสร	างเคร่ืองมือประเมินและเกณฑ&การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต-ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
  2. มีเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต-ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
  3. ผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตรในระดับ ปวช.3 
จํานวน 654 คน ปวส.2 จํานวน 304 คน รวมท้ังหมด 958 คน 
       4. ผู	เรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน                 
577 คน คิดเป(นร	อยละ 88.23 ระดับ ปวส.2 จํานวน 283 คน คิดเป(นร	อยละ 93.09 รวมทั้งหมด 860 คน คิดเป(น        
ร	อยละ 89.77 
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       ผลสัมฤทธ์ิ ผู	เรียนที่ผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผู	ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นร	อยละ 89.77 มีผลการประเมิน 
อยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งช้ีที่ 1.4 ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแต'ค'าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
       ความตระหนัก จํานวนผู	เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ (องค&การมหาชน) 
(สทศ.) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปเทียบร	อยละกับจํานวนผู	เรียนที่ลงทะเบียนเข	าทดสอบ จําแนกตาม
ระดับช้ัน ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
       ความพยายาม   1. ผู	เรียนที่ลงทะเบียนเข	าทดสอบการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา (V - NET) 
ปวช.3 จํานวน 646 คน ปวส.2 จํานวน 264 คน รวมจํานวนทั้งหมด 910 คน  

        2. ผู	เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา 
(V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ปวช.3 จํานวน 337 คน คิดเป(นร	อยละ 52.16 ปวส.2 จํานวน 
139 คน คิดเป(นร	อยละ 52.65 รวมทั้งหมด จํานวน 476 คน คิดเป(นร	อยละ 52.31 
       ผลสัมฤทธ์ิ ผู	 เรียนที่ มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา   
(V – NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเข	าทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา คิดเป(นร	อยละ 52.31 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช� 

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

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

 ความพยายาม  1. ผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเข	าทดสอบการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา (V - NET) 
ปวช.3 จํานวน 604 คน ปวส.2 จํานวน 373 คน รวมจํานวนท้ังหมด 977 คน 
 2. ผู	เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	านอาชีวศึกษา 
(V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ  ปวช.3 จํานวน 293 คน คิดเป(นร	อยละ 
48.51 ปวส.2 จํานวน 207 คน คิดเป(นร	อยละ 55.50 รวมทั้งหมด จํานวน 500 คน คิดเป(นร	อยละ 51.18 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด	านอาชีวศึกษา 
(V – NET ) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู	เรียนท่ีลงทะเบียนเข	าทดสอบ 
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป(นร	อยละ 51.18 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ พอใช� 
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 ตัวบ'งช้ีที่  1.6 ร�อยละของผู�เรียนที่ผ'านเกณฑ:การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน'วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 ความตระหนัก  จํานวนผู	เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ-านเกณฑ&การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน-วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร	อยละกับ
จํานวนผู	เรียนที่ลงทะเบียนเข	ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับช้ันประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 

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

 ผลสัมฤทธ์ิ  เน่ืองด	วยในป9การศึกษา 2556 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมิได	จัดให	มีการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษายังมิได	ให	การรับรองหน-วยงานอ่ืนใดทํา
หน	าท่ีทดสอบมาตรฐานอาชีพ ดังน้ันคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
3/2557 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 จึงมีมติให	สถานศึกษาและหน-วยงานต	นสังกัดประเมินคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ในป9การศึกษา 2556 สําหรับมาตรฐานที่ 1 ด	านผู	เรียนและผู	สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพียง 8 ตัว
บ-งช้ี โดยยกเว	นการประเมินตัวบ-งช้ีที่ 1.6 (ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง 
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามตัวบ-งช้ีที่ 1.6 ของมาตรฐานท่ี 1 ในป9การศึกษา 2556 ลงวันที่ 
25 เมษายน 2557) 

 ตัวบ'งชี้ที่ 1.7 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า  

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

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

 ผลสัมฤทธ์ิ  ผู	สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง โดยเทียบจากผู	เรียนแรกเข	าของ      
แต-ละสาขาวิชาโดยภาพรวมของสถานศึกษา จํานวน 1,482 คน ผ-านเกณฑ& จํานวน 804 คน คิดเป(นร	อยละ 54.66                 
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ต�องปรับปรุง 

 ตัวบ'งชี้ที่  1.8 ร�อยละของผู�เรียนที่ได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู� 

 ความตระหนัก  ผู	เรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเทียบโอนความรู	 หรือประสบการณ&วิชาชีพ ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู	หรือประสบการณ&วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เมื่อเทียบ
กับผู	ย่ืนคําร	องขอเทียบโอนความรู	และประสบการณ&วิชาชีพในแต-ละประเภทวิชา สาขาวิชา     



 46

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

 ผลสัมฤทธ์ิ ผู	สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยเทียบจากผู	ลงทะเบียนรับการเทียบโอนผลการเรียนรู	 จํานวน  17 คน  ผ-านเกณฑ& 
จํานวน 14 คน คิดเป(นร	อยละ 82.35 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
      ตัวบ'งช้ีที่  1.9 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต'อ          
ภายใน 1 ปK 
       ความตระหนัก เมื่อนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในแต-ละป9การศึกษา สถานศึกษาจะติดตาม
นักเรียน นักศึกษาที่มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน 1 ป9 แยกข	อมูลตามประเภทวิชา และ
สาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปข	อมูลให	 แผนกวิชา โดยคิดเป(นร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาท่ีได	
งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อ  

 ความพยายาม สถานศึกษาได	ดําเนินการ ดังน้ี 
       1. ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา สู-การปฏิบัติจริง 

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

       3. จัดโครงการส-งเสริมสนับสนุนผู	เรียนให	มีรายได	ระหว-างเรียนตามอาชีพที่เหมาะสม 
                    4. ผู	สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมุ-งให	ผู	เรียนได	มีการฝ[กทักษะ/ปฏิบัติ
จากประสบการณ&จริง และได	รับการแนะแนวตลอดเวลาจากผู	สอน 
      ผลสัมฤทธ์ิ  ผู	สําเร็จการศึกษาป9การศึกษา 2555 จํานวน 780 คน ติดตามได	 662 คน ได	งานทํา
จํานวน 94 คน คิดเป(นร	อยละ 14.20 ศึกษาต-อ จํานวน 568 คน คิดเป(นร	อยละ 85.80 ของจํานวนที่ติดตามได	 
ดังน้ัน การติดตามผู	สําเร็จการศึกษาที่ได	งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต-อภายใน   
1 ป9 คิดเป(นร	อยละ 84.88 มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน'วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู�รับ 
บริการที่มีต'อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษาใน                
3 ด	าน คือด	านคุณลักษณะที่พึงประสงค& ด	านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด	านสมรรถนะวิชาชีพ โดย
กําหนดกลุ-มตัวอย-างจากกลุ-มสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือกลุ-มสถานศึกษา หรือกลุ-มผู	รับบริการรวมไม-น	อยกว-า
ร	อยละ 30 ของจํานวนสถานประกอบการ หน-วยงาน สถานศึกษา ผู	รับบริการ มีการสร	างเครื่องมือประเมินความพึง
พอใจ โดยใช	มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข	อมูลที่เหมาะสมกับกลุ-มตัวอย-างและครอบคลุม
คุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด	าน มีการเก็บข	อมูลจากกลุ-มตัวอย-างและนําข	อมูลมาวิเคราะห&ผลอย-างถูกต	อง 
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 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ-มตัวอย-าง สร	างเครื่องมือเพื่อ
เก็บข	อมูล เก็บข	อมูลจากกลุ-มตัวอย-าง นําข	อมูลมาวิเคราะห& โดยส-งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ และ                
สถานประกอบการ จํานวน 32 แห-ง ให	ความร-วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมายังสถานศึกษา ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด จํานวน 137 ฉบับ มีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป จํานวน 131 ฉบับ  
                         2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจมีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป คิดเป(นร	อยละ 
95.62 เมื่อเทียบกับข	อมูลท่ีได	รับจากกลุ-มตัวอย-าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู	รับบริการท่ี
มีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษา ป9การศึกษา 2555 ในภาพรวมทั้ง 3 ด	าน มีค-าเฉล่ีย 4.37 ระดับความพึงพอใจ
อยู-ในระดับดี และได	รับแบบสอบถามที่สมบูรณ& จํานวน 137 ฉบับ มีค-าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป จํานวน 131 ฉบับ  
คิดเป(นร	อยละ 95.62 สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได	 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต'ละตัวบ'งชี้ 
 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1.1 ร	อยละของผู	เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย
สะสม 2.00 ข้ึนไป  

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

ร	อยละ 89.03 
 

5 
(ดีมาก) 

1.2 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน-วยงาน 
ชุมชน ท่ีมีต-อคุณภาพของผู	เรียน  

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

1.3 ร	อยละของผู	เรียนท่ีผ-าน
เกณฑ&การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

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

ร	อยละ 89.77 5 
(ดีมาก) 

1.4 ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติด	าน 
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแต-
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

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

ร	อยละ 52.31 3 
(พอใช	) 
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ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

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

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

ร	อยละ 51.18 3 
(พอใช	) 

 

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

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

ไม-ต	องดําเนินการ 
( ตามประกาศ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ลงวันที่  
25 เมษายน 2557 )  

 
 

- 
 
 

1.7 ร	อยละของผู	สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข	า 

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

ร	อยละ 54.66 2 
(ต	องปรับปรุง) 

1.8 ร	อยละของผู	เรียนท่ีได	รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรู	 

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

ร	อยละ 82.35 5 
(ดีมาก) 

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

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

ร	อยละ 84.88 5 
(ดีมาก) 

1.10 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน-วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผู	รับบริการ
ที่มีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จ
การศึกษา 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

                                                          สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.22 
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สรุปจุดเด'นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 

จุดเด'น  ได	แก-   ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี  
  ตัวบ-งช้ีที่   1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน ชุมชน ที่มีต-อคุณภาพของ  
              ผู	เรียน 

 ตัวบ-งช้ีท่ี  1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน-วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ    
           ผู	รับบริการท่ีมีต-อคุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษา 
 ตัวบ-งช้ีท่ี  1.1  ผู	เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 

  ตัวบ-งช้ีท่ี  1.3  ร	อยละของผู	เรียนท่ีผ-านเกณฑ&การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ-งช้ีท่ี  1.9  ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาที่ได	งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต-อ      

                                                                             ภายใน 1 ป9 
   ตัวบ-งช้ีท่ี   1.8  ร	อยละของผู	เรียนที่ได	รับการเทียบโอนผลการเรียนรู	 

จุดที่ต�องพัฒนา  ได	แก- ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี  
 ตัวบ-งช้ีท่ี  1.7  ร	อยละของผู	สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข	า 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  1.5  ร	อยละของผู	เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน                                  
           อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชา          
           ภาษาอังกฤษ 
    ตัวบ-งช้ีท่ี  1.4  ร	อยละของผู	เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	าน 
                             อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

มาตรฐานที่  2  ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให	สอดคล	องกับความต	องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน	นผู	เรียนเป(นสําคัญด	วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ-งเน	นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค&และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

 ความพยายาม   1. สถานศึกษามีการสํารวจข	อมูลความต	องการในการพัฒนาหลักสูตร 30 สาขา 
วิชา/งาน จาก 30 สาขา 
  2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร-วมกับสถานประกอบการและหน-วยงานที่
เก่ียวข	อง 30 สาขาวิชา/งาน 
  3. สถานศึกษามีการทดลองใช	หลักสูตร 30 สาขาวิชา/งาน 
   4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 30 สาขาวิชา/งาน 
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  5.  สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล	วตามข	อ 1 – 4 
ไม-เกิน 3 ป9 ไปใช	 30 สาขาวิชา/งาน จาก 30 สาขาวิชา/งาน คิดเป(นร	อยละ 100  ของจํานวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 

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

 ตัวบ'งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให	ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู	รายวิชาด	วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายท่ีมุ-งเน	นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู	รายวิชาด	วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ที่มุ-งเน	นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค&
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
        2. สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) ร	อยละ 87.53 ของจํานวนครูผู	สอนท้ังหมด 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู	รายวิชาระดับสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติครบ
ทุกรายวิชาเฉล่ีย 2 ภาคเรียน จํานวน 96 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 109 คน คิดเป(นร	อยละ 87.53 สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาได	 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให	ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู	ด	วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ-งเน	นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให	ครูใช	ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให	มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนและ ให	ครูทําบันทึกหลังการสอน ให	ครูนําผลจากการสอนด	วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และนําผลจากการวิจัยไปแก	ไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูแต-ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู	ด	วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ-งเน	นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร	อยละ 97.13 ของรายวิชาที่สอน 
 2. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูแต-ละคนใช	ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ร	อยละ 100 ของรายวิชาท่ีสอน 
 3. สถานศึกษาดําเนินการให	มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให	ครูแต-ละคน
ทําบันทึกหลังการสอน ร	อยละ 97.13 ของรายวิชาท่ีสอน 
 4. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคนนําผลจากการสอนด	วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก	ไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
ไม-น	อยกว-าหน่ึงรายวิชาท่ีสอน  
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 5. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคนนําผลจากการวิจัยไปแก	ไขปFญหาหรือพัฒนา 
การเรียนการสอน ไม-น	อยกว-าหน่ึงรายวิชาท่ีสอน  

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาได	 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

  ตัวบ'งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคน กําหนดและแจ	งหลักเกณฑ&และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให	ผู	 เรียนทราบก-อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู	           
ใช	วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให	ผู	เรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผล และนําผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช	ในการพัฒนาสมรรถนะผู	เรียน ที่มุ-งเน	นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคน กําหนดและแจ	งหลักเกณฑ&และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให	ผู	เรียนทราบก-อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
 2. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคน ใช	วิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู	ทุกรายวิชาท่ีสอน  
 3. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคน ใช	วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  
 4. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคน ให	ผู	เรียนมีส-วนร-วมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาท่ีสอน  
 5. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช	ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู	เรียน ที่มุ-งเน	นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค-านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาพรวม
ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได	 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

  ตัวบ'งชี้ที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝNกงาน 

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

 ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน-วยงาน และทําความร-วมมือในการ
ส-งผู	เรียนเข	าฝ[กงานตรงหรือสัมพันธ&กับสาขาวิชา  และ สาขางาน รวมจํานวน 311 แห-ง 
 2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู	เรียนก-อนการฝ[กงานพร	อมมีคู-มือการฝ[กงาน 
 3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝ[กงานของผู	เรียนในสถานประกอบการ หน-วยงาน 
 4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝ[กงานของผู	เรียนร-วมกับสถานประกอบการ หน-วยงาน 
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 5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝ[กงานของผู	เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน-วยงานท่ีเก่ียวข	องเข	าร-วมการสัมมนาเดือนละ 1 ครั้ง 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข	อ     
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2 ในแต'ละตัวบ'งชี้ 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช	และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล	องกับความ
ต	องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู	รายวิชา 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

2.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียน      
การสอนรายวิชา 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการ
ฝ[กงาน 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 5 

 



 53

สรุปจุดเด'นและจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 

จุดเด'น  ได	แก-   ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 

 ตัวบ-งช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช	และพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล	องกับความ
ต	องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู	รายวิชา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝ[กงาน   

จุดที่ต�องพัฒนา    -ไม-มี- 

มาตรฐานที่ 3 ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช	สถานศึกษาเป(นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย      
มีการจัดการทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ& ผู	บริหารมีภาวะผู	นํา        
มีระบบฐานข	อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเส่ียง มีระบบดูแลผู	เรียน มีการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล	อมภูมิทัศน&อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดวัสดุครุภัณฑ& มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในเครือข-าย 

 ตัวบ'งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ความตระหนัก   คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให	เป(นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ&การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารง
ตําแหน-ง และการพ	นจากตําแหน-งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร-วมกับ
สถานศึกษา โดยผู	ทรงคุณวุฒิภายนอกให	ใช	แบบประเมิน มาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5 
 ผู	ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ-มบุคคลท่ีมิได	ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได	เป(น
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซ่ึงสถานศึกษาเป(นผู	เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให	
ความเห็นชอบ ให	ทําหน	าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร-วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคล          
หรือกลุ-มบุคคลที่ทําหน	าที่ประเมิน 2 ด	าน ดังกล-าว อาจเป(นบุคคลหรือกลุ-มเดียวกันก็ได	 
 ด	านที่ 1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร-วมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค&เพื่อให	สถานศึกษารับทราบข	อมูลและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานต-อไป ให	
ใช	แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5  
 ด	านที่  2 . การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย                  
มีวัตถุประสงค&เพื่อให	คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยรับทราบข	อมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน	าที่ท่ีกําหนดไว	ในกฎหมายท่ีเก่ียวข	อง  



 54

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมาย  
ที่เก่ียวข	อง จํานวน 19 คน  
                           2. สถานศึกษาดําเนินการให	มีให	มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย-างน	อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติได	 2 คร้ัง 
                           3. สถานศึกษาดําเนินการให	คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน	าท่ีที่กําหนดไว	ในกฎหมายที่เก่ียวข	อง 
                           4. สถานศึกษาดําเนินการให	ผู	ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ 
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร-วมกับสถานศึกษาและมีผลประเมิน                
ค-าเฉล่ีย 4.80 ระดับ ดีมาก 
                           5. สถานศึกษาดําเนินการให	ผู	ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และมีผลการประเมิน
ค-าเฉล่ีย 4.72 ระดับ ดีมาก 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส-วนร-วม
ของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ผู	เรียน ชุมชม สถานประกอบการ และหน-วยงานท่ีเก่ียวข	องท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป9ที่สอดคล	องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และเสนอข	อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร	อมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป9 

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

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็น การพิจารณาครบท้ัง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
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 ตัวบ'งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ: 

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

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

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

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

 ตัวบ'งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

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

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน-วยงานต	นสังกัด 
 2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาอย-างน	อยภาค
เรียนละ 4 ครั้ง ปฏิบัติได	 4 ครั้ง  
 3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู	ปกครอง ผู	ที่ มีส-วนเก่ียวข	องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย-างน	อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติได	 2 ครั้ง  
 4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ครูและบุคลากร ทุกฝdายในสถานศึกษา ผู	ปกครอง รวมท้ังผู	ที่มีส-วนเก่ียวข	องไปใช	ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู	นําของผู	บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินค-าเฉล่ีย 4.67 ระดับดีมาก  

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

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีข	อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข	อมูลอ่ืนที่จําเป(นสําหรับ
สถานศึกษาที่ครบถ	วนและเช่ือมโยงเป(นระบบ และมีระบบสํารองข	อมูลสารสนเทศเพื่อปeองกันการสูญหายของ
ข	อมูล 
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข	อมูลสารสนเทศอย-างต-อเน่ืองและเป(นปFจจุบัน 
 3. สถานศึกษาดําเนินการให	 ครู บุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผู	เรียนสามารถ
เข	าถึงและใช	ประโยชน&จากฐานข	อมูลสารสนเทศ 
 4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข	อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน 
 5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข	อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ค-าเฉล่ีย 3.57 อยู-ในระดับดี 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข	อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาทั้ง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

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

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

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได	 4 ข	อ 
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี 
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 ตัวบ'งชี้ที่  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรียน  

 ความตระหนัก สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู	เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู	เรียน มีการแต-งต้ังครูที่ปรึกษา                
มีระบบเครือข-ายผู	ปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผู	เรียน ส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผู	เรียน มีระบบดูแลผู	เรียน               
กลุ-มเส่ียงและส-งเสริมผู	เรียนปFญญาเลิศ 

 ความพยายาม   1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู	เรียน 
 2. สถานศึกษามีการแต-งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให	ผู	เรียนพบครูที่ปรึกษาอย-างน	อย
สัปดาห&ละ 1 ครั้ง ในภาพรวม จํานวน  36  ครั้ง ต-อป9การศึกษา 
 3. สถานศึกษามีระบบเครือข-ายผู	ปกครองเพื่อร-วมกันดูแลผู	เรียน 
 4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส-งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก-ผู	เรียนซ่ึงมีผู	ขอ
จํานวน 63 คน ได	รับทุนจํานวน 60 คน คิดเป(นร	อยละ 95.24 ของจํานวนผู	เรียนที่ร	องขอ 
 5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู	เรียนกลุ-มเส่ียงและส-งเสริมผู	เรียนปFญญาเลิศ จํานวน 
305 คน 

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

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

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล	อมและภูมิทัศน&ของสถานศึกษา
และการใช	อาคารสถานท่ี ห	องเรียน ห	องปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช	แบบ
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1-5 และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน 
      ความพยายาม     1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล	อมและ 
ภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและการใช	อาคารสถานที่ ห	องเรียน ห	องปฏิบัติการ ศูนย&วิทยบริการ โดยการมีส-วนร-วม
ของครู และบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน 
 2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต-อสภาพแวดล	อมและภูมิทัศน&ของ
สถานศึกษาและการใช	อาคารสถานท่ี ห	องเรียน ห	องปฏิบัติ ศูนย&วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝdายใน
สถานศึกษาและผู	เรียน 
 4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ค-าเฉล่ีย 3.82 อยู-ในระดับ ดี 
 5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล	อม และภูมิทัศน&ของสถานศึกษาและ
การใช	อาคารสถานท่ี ห	องเรียน ห	องปฏิบัติ ศูนย&วิทยบริการ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง 5 ข	อ 
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
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 ตัวบ'งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ: ครุภัณฑ: และ คอมพิวเตอร: 

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

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช	วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ&             
อย-างทันสมัย และเพียงพอต-อผู	เรียนในสาขาวิชา/งาน อย-างเหมาะสม และคอมพิวเตอร&ในห	องปฏิบัติการมี            
จํานวน 9 ห	อง แต-ละห	องมีเครื่องคอมพิวเตอร& จํานวน 40 เครื่อง ตามอัตราส-วนของผู	เรียนเป(น 1 คน : 1 เครื่อง 
 2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต-อการจัดหา การใช	วัสดุ อุปกรณ&
ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน 
 4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจค-าเฉล่ีย 3.82 อยู-ในระดับดี 
 5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

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

 ตัวบ'งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด	าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร	างสรรค& ส-งเสริมให	มี
โครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน-วยงาน องค&กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และ ส-งเสริม สนับสนุนให	ครูและบุคลากรทางการศึกษาได	รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย-อง 

 คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยู-ด	วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ& และมีความมั่นคงซ่ึงครอบคลุม
สุขภาวะ ท้ัง 4 ด	าน ได	แก- สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ& สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตและ
วิญญาณ 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได	รับการ
ฝ[กอบรมด	านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร	อยละ 97.10  
 2. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได	รับทุนการศึกษา           
ทุนวิจัย หรืองานสร	างสรรค&จากหน-วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร	อยละ 23.30  
 3. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข	าร-วมโครงการ
แลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเป(นวิทยากรให	กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน-วยงาน องค&กรภายนอก 
ตรงกับสาขาวิชาชีพ คิดเป(นร	อยละ 45.63  
 4. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได	รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ร	อยละ 90.29 
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 5. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได	รับประกาศเกียรติคุณ
ยกย-องด	านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน-วยงานหรือองค&กรภายนอก ร	อยละ 48.54  

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณาได	 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

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

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
ร	อยละ 12.76 ของงบดําเนินการ 
 2. สถานศึกษามีรายได	หรือมีมูลค-าของผลผลิต ผลงานจากการใช	วัสดุฝ[กในการ
จัดการเรียนการสอน ร	อยละ 26.11 ของค-าวัสดุฝ[ก 
 3. สถานศึกษามีรายจ-ายค-าวัสดุฝ[ก อุปกรณ&และส่ือสําหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ร	อยละ 3.68 ของงบดําเนินการ 
 4. สถานศึกษามีรายจ-ายในการส-งเสริม สนับสนุนให	ครูและผู	เรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย ร	อยละ 7.41 ของ
งบดําเนินการ 
 5. สถานศึกษามีรายจ-ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด	านการปลูกฝFง
จิตสํานึกและเสริมสร	างความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก ร	อยละ 6.09 ของงบดําเนินการ 

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบท้ัง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข'ายทั้งใน
ประเทศ และหรือต'างประเทศ 

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

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดทําการ
อาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ 
 2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปFญญาท	องถ่ิน ผู	เช่ียวชาญ ผู	ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศร-วมพัฒนาผู	เรียนทุกสาขาวิชา/งาน จํานวน 12 สาขา คิดเป(นร	อยละ 100                  
ของจํานวนสาขาวิชา/งานท่ีเปhดสอน 
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 3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต-างประเทศ ท่ีมี
ส-วนร-วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวน 311 แห-ง 
 4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช-น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& 
ฯลฯ เพื่อส-งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 85 รายการ 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายท้ังในประเทศและ หรือต-างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งในประเทศ
และหรือต-างประเทศและหรือต-างประเทศ จากแหล-งต-างๆ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข	อ 
มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3 ในแต'ละตัวบ'งชี้ 

ตัวบ'งช้ี เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ& 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู	นําของ
ผู	บริหารสถานศึกษา 

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

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

ผลการประเมิน 

3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานข	อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

 

3.6  ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเส่ียง 

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

4 ข	อ 4 
(ดี) 

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู	เรียน 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

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

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

3.9  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ&  
ครุภัณฑ&  และคอมพิวเตอร& 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

3.10  ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

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

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

ผลการประเมิน 

3.11  ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

3.12  ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข-ายท้ังใน
ประเทศและหรือต-างประเทศ 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 4.92 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

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

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

  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ& ครุภัณฑ& และคอมพิวเตอร& 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข-ายทั้งใน 
           ประเทศและหรือต-างประเทศ  
  ตัวบ-งช้ีท่ี  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
จุดที่ต�องพัฒนา   -ไม-มี- 
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มาตรฐานที่  4  ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล	องกับความต	องการของท	องถ่ิน ชุมชน 

 ตัวบ'งชี้ที่  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

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

 ความพยายาม   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน 
  2. สถานศึกษาดําเนินการให	ทุกสาขางานดําเนินงาน 5 โครงการ กิจกรรม ต-อป9 
  3. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา เข	าร-วมโครงการ 
กิจกรรม จํานวน 80 คน จากทั้งหมด 83 คน คิดเป(นร	อยละ 96.39 
  4. สถานศึกษาดําเนินการให	ผู	เรียนในแต-ละสาขางาน เข	าร-วมโครงการ กิจกรรม
จํานวน 2,715 คน จากท้ังหมด 2,873 คน คิดเป(นร	อยละ 94.50 
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู	รับบริการและมีผลการประเมิน 
ค-าเฉล่ีย 4.47 ระดับดี 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบท้ัง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

4.1  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

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

5  ข	อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 

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



 64

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

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

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการส-งเสริม สนับสนุนให	ผู	เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 จัดทํา
โครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ และจัดให	มีการประกวด แสดง
และเผยแพร-ผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใช	ประโยชน&ในสถานศึกษา มีการส-งเสริมให	เข	าร-วมแสดง แข-งขันและ
ได	รับรางวัลหรือนําไปใช	ประโยชน&ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  
 ความพยายาม  1. สถานศึกษาส-งเสริม สนับสุนน ให	ผู	เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด         
จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย 
 2. สถานศึกษาดําเนินการให	ผู	เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทําโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ&เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน             
3 คน : 1 ช้ิน โดยปวช.3 มีจํานวนผู	เรียนทั้งหมด 620 คน จํานวนผลงาน 230 ผลงาน ดังน้ัน ปวช.3 มีผลงานตาม
เกณฑ& และปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน โดยปวส.2 มีจํานวนผู	เรียนท้ังหมด  303 คน จํานวนผลงาน 161 ผลงาน 
ดังน้ัน ปวส.2 มีผลงานตามเกณฑ& 

  3. สถานศึกษาได	จัดประกวดและได	นําโครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค&      
หรืองานวิจัย จํานวน 391 ผลงาน ไปใช	ประโยชน&ในสถานศึกษา คิดเป(นร	อยละ 100 

  4. สถานศึกษาได	นําโครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัยเผยแพร-ต-อ
สาธารณชน จํานวน 391 ผลงาน ท่ีเผยแพร-ต-อสาธารณชน คิดเป(นร	อยละ 100   

  5. สถานศึกษาดําเนินการให	โครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย  
นําไปใช	ประโยชน&หรือได	รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน 31 ผลงาน ท่ีได	รับรางวัล คิดเป(น
ร	อยละ 7.93 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย
ของผู	เรียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได	 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

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

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการส-งเสริมสนับสนุนให	ครูจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& 
หรืองานวิจัย และจัดให	มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร-ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใช	ประโยชน&ใน
สถานศึกษา มีการส-งเสริมให	เข	าร-วมแสดง แข-งขันและได	รับรางวัลหรือนําไปใช	ประโยชน&ในระดับชุมชน            
จังหวัด  ภาค และชาติ 
 งานวิจัยของครูต	องครอบคลุมกระบวนการต-อไปน้ี คือ มีเปeาประสงค& มีการระบุปFญหา มีวิธีการ
ดําเนินการ มีการเก็บและบันทึกข	อมูล และมีการวิเคราะห&และสรุปผลความรู	ท่ีได	จากการดําเนินการ 
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 ความพยายาม   1. สถานศึกษาส-งเสริม สนับสนุนให	ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย 
  2. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& 
หรืองานวิจัย 
  3. สถานศึกษาได	จัดประกวดและได	นํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรือ
งานวิจัย จํานวน 152 ผลงาน ไปใช	ประโยชน&ในสถานศึกษา คิดเป(นร	อยละ 100 
 4. สถานศึกษาได	นํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย จํานวน 
143 ผลงาน ที่เผยแพร-ต-อสาธารณชน คิดเป(นร	อยละ 94.08 
  5. สถานศึกษาดําเนินการให	จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรือ
งานวิจัยท่ีนําไปใช	ประโยชน& หรือได	รับรางวัลในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน 38 ผลงาน ท่ีได	รับ
รางวัล คิดเป(นร	อยละ 25.00 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรืองานวิจัย
ของครู สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได	 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

5.1  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  
ส่ิงประดิษฐ&  งานสร	างสรรค&  
หรืองานวิจัยของผู	เรียน 

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

5  ข	อ 5 
(ดีมาก) 

5.2  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ&  งานสร	างสรรค& 
หรืองานวิจัยของครู 
 

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

5  ข	อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 

จุดเด'น  ได	แก- ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 

     ตัวบ-งช้ีที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ&  งานสร	างสรรค&   
                 หรืองานวิจัยของผู	เรียน    
            ตัวบ-งช้ีท่ี  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ& งานสร	างสรรค& หรือ           
       งานวิจัยของครู 
จุดที่ต�องพัฒนา  -ไม-มี- 
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มาตรฐานที่  6 ด�านการปลูกฝPงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเปQนพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสร	างความเป(นพลเมืองไทยและพลโลก ในด	านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ&ส่ิงแวดล	อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส-งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

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

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผู	เรียน
ทุกคนเข	าร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกด	านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน เพื่อนําผล
ไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู	เก่ียวข	องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต-อ
ภาพลักษณ&ของสถานศึกษา โดยใช	แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5  
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียนท่ีเข	าร-วมโครงการกิจกรรมต้ังแต- 1 คร้ัง ข้ึนไปให	
นับเป(นจํานวนผู	เข	าร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 ความพยายาม   1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกด	านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 10 โครงการ กิจกรรม  
  2. สถานศึกษาดําเนินการให	ผู	เรียนทุกคนร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกด	านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย&
ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  
  3. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคนเข	าร-วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก ด	านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกด	านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&
ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู	เก่ียวข	องท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึก ด	านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และ
มีผลการประเมินค-าเฉล่ีย 4.65 อยู-ในระดับดีมาก    

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด	านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส-งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ประเด็น มีผลการประเมินอยู-ในระดับดีมาก 
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 ตัวบ'งชี้ที่  6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ:ส่ิงแวดล�อม 

 ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคน และผู	เรียนทุก
คนเข	าร-วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกด	านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล	อม มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู	เก่ียวข	องภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษา
โดยใช	แบบประเมินมาตราส-วนประมาณค-า  (Rating scale) 1 – 5 
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียนท่ีเข	าร-วมโครงการกิจกรรมต้ังแต- 1 คร้ัง ข้ึนไปให	
นับเป(นจํานวนผู	เข	าร-วมโครงการกิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 ความพยายาม   1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกด	านการอนุรักษ&
ส่ิงแวดล	อม จํานวน 9 โครงการ กิจกรรม  
  2. สถานศึกษาดําเนินการให	ผู	เรียนทุกคนเข	าร-วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝFง
จิตสํานึกด	านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล	อม  
 3. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาทุกคนเข	าร-วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก ด	านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล	อม  
 4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกด	านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล	อมโดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ  
 5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู	เก่ียวข	องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึกด	านการอนุรักษ&ส่ิงแวดล	อม และมีผลการ
ประเมินค-าเฉล่ีย 4.75 อยู-ในระดับดีมาก  

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

 ตัวบ'งชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส'งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 

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

 ความพยายาม   1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด	านการกีฬาและนันทนาการ จํานวน        
8 โครงการ กิจกรรม  
  2. สถานศึกษาดําเนินการให	ผู	เรียนทุกคนเข	าร-วมโครงการ กิจกรรม ด	านการกีฬา
และนันทนาการ  
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  3. สถานศึกษาดําเนินการให	ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา ทุกคนเข	าร-วม
โครงการ กิจกรรม ด	านการกีฬาและนันทนาการ  
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด	านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ  
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู	เก่ียวข	องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อภาพลักษณ&ของสถานศึกษา ในการส-งเสริมด	านการกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการประเมิน 
โดยเฉล่ีย 4.45 อยู-ในระดับ ดี  

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

 ตัวบ'งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการให	ความรู	และสร	างความเข	าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให	แก-
ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผู	เรียน เพื่อนําไปใช	ประโยชน&  มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และ
ผู	เรียนมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝdายใน
สถานศึกษาและผู	เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู	เก่ียวข	อง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต-อการปลูกฝFงจิตสํานึกด	านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช	แบบ                     
ประเมินมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) 1 – 5 
 ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษาและผู	เรียนที่เข	าร-วมโครงการ กิจกรรมต้ังแต- 1 ครั้ง ข้ึนไป         
ให	นับเป(นจํานวนผู	เข	าร-วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 ความพยายาม  1. สถานศึกษามีการให	ความรู	และสร	างความเข	าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให	แก-ครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา  และผู	เรียน 
  2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา และผู	เรียน 
  3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝdายในสถานศึกษา  และผู	เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู	เก่ียวข	องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีต-อการปลูกฝFงจิตสํานึกด	านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินค-าเฉล่ีย 4.42            
อยู-ในระดับ ดี 

 ผลสัมฤทธ์ิ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกด	านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา ครบท้ัง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

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

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

5  ข	อ 5 
(ดีมาก) 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกด	านการอนุรักษ&
ส่ิงแวดล	อม 
 
 

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

5  ข	อ 
 
 
 

 

5 
(ดีมาก) 

 
 

 
6.3  ระดับคุณภาพในการส-งเสริม
ด	านการกีฬาและนันทนาการ 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกด	านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

5  ข	อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 

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

ส-งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป(นประมุข  
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    

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

จุดที่ต�องพัฒนา  - ไม-มี -    
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มาตรฐานที่  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  
2555  และนําผลการประเมินมาใช	ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบ'งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ความตระหนัก สถานศึกษาจัดให	มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด	วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการตามที่ กําหนดไว	ในกฎกระทรวงว-าด	วยระบบ  
หลักเกณฑ& และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

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

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

 ตัวบ'งชี้ที่  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส-วนที่ 1   
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ-งช้ี และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต-ละตัวบ-งช้ีโดยมีผล
การตัดสินของตัวบ-งช้ีได	ตามเกณฑ&สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 

 ความพยายาม  จํานวนตัวบ-งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ&สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก  จํานวน  
30 ตัวบ-งช้ี ในระดับ 4 คะแนน ดี จํานวน 1 ตัวบ-งช้ี ในระดับ 3 คะแนน พอใช	 จํานวน 2 ตัวบ-งช้ี ในระดับ 2 
คะแนน ต	องปรับปรุง จํานวน 1 ตัวบ-งช้ี  

 ผลสัมฤทธ์ิ  สถานศึกษาได	ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ซึ่งมีระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 ตัวบ-งช้ี มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดี    
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  7  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

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

5  ข	อ 5 
(ดีมาก) 

7.2  ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

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

ดีมาก 30 ตัวบ-งช้ี 4 
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 4.5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 

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

ตัวบ-งช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2555    

จุดที่ต�องพัฒนา -ไม-มี- 

มาตรฐานที่  8  ด�านมาตรการส'งเสริม 

 ตามมาตรฐานและตัวบ-งช้ี (ร-าง) ของ สมศ. ท่ีจะใช	ในการประเมินคุณภาพภายนอกด	านการ
อาชีวศึกษา รอบส่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานีจึงนํามาประยุกต&และพัฒนามาตรฐานและตัวบ-งช้ี                        
ในป9การศึกษา 2556 เพื่อเป(นการเตรียมความพร	อมข	อมูลย	อนหลัง 3 ป9การศึกษา เมื่อได	รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบส่ี พ.ศ. 2558 – 2559 น้ัน คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                   
ป9การศึกษา 2556 จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมมาตรฐานและตัวบ-งช้ีท่ีสอดคล	องในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี 
เป(นมาตรฐานที่ 8 ด	านมาตรการส-งเสริม มี 4 ตัวบ-งช้ี ดังต-อไปน้ี 

 ตัวบ'งชี้ที่  8.1  ศิษย:เก'ามีส'วนร'วมในการทําประโยชน:ให�สถานศึกษา 

       ความตระหนัก  ผู	สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ไม-น	อยกว-าร	อยละ 5 ในการให	ความร-วมมือ  
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาผู	เรียน พัฒนาวิชาการ และหรือพัฒนาวิชาชีพ อย-างต-อเน่ือง ท้ังน้ี           
ศิษย&เก-าต	องรวมตัวกันในรูปของ สมาคม ชมรม ฯลฯ เพื่อให	เกิดการดําเนินการที่เข	มแข็ง และต-อเน่ือง 
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       ความพยายาม  สถานศึกษาได	ดําเนินการดังต-อไปน้ี 
        1. สถานศึกษามีความร-วมมือจากศิษย&เก-าอย-างน	อยร	อยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาผู	เรียน 
        2. สถานศึกษามีความร-วมมือจากศิษย&เก-าอย-างน	อยร	อยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ 
        3. สถานศึกษามีสมาคม ชมรมศิษย&เก-า หรือการรวมตัว ในรูปแบบต-าง ๆ และมีการ
ดําเนินงานอย-างต-อเน่ืองทุกป9 
        4. สถานศึกษามีกองทุนศิษย&เก-า เพื่อสนับสนุนผู	เรียน (มีศิษย&เก-ามอบทุนการศึกษา/   
กองทุน) 
        5. สถานศึกษามีศิษย&เก-าที่ได	รับการยกย-องเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ 

 ผลสัมฤทธ์ิ  ศิษย&เก-ามีส-วนร-วมในการทําประโยชน&ให	สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาได	 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

 ตัวบ'งชี้ที่  8.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ:ของสถานศึกษา 
       ความตระหนัก  เอกลักษณ&สถานศึกษา คือ “บริการเย่ียม เป9kยมคุณธรรม ลํ้าเลิศวิชา” สถานศึกษา 
มีลักษณะเฉพาะที่สะท	อนความโดดเด-น/ความชํานาญ/ความเช่ียวชาญ ตามพันธกิจ วัตถุประสงค&และบริบทของ
สถานศึกษา 
      ความพยายาม  สถานศึกษาได	ดําเนินการดังต-อไปน้ี 
       1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ&สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได	 
       2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ-งช้ี และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม 
       3. สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคล่ือนสู-การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต-อเน่ือง 
       4. สถานศึกษามีกระบวนการสร	างการมีส-วนร-วม 
       5. สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใช	ปรับปรุงพัฒนา 

 ผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ& ของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาได	ครบทั้ง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
      ตัวบ'งช้ีที่  8.3 ระดับคุณภาพของผู�เรียนและครูที่ส่ือสารภาษาอังกฤษได� (มาตรการส'งเสริมภายใน
สถานศึกษา) 
      ความตระหนัก  สถานศึกษามีการเตรียมผู	เรียนและครูให	ทันสมัย ทันโลก และมีความพร	อมสู-สากล 
โดยจัดให	มีการประเมินผลความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
      ความพยายาม  สถานศึกษาได	ดําเนินการดังต-อไปน้ี 
       1. สถานศึกษามีการกําหนดระดับความสามารถในการใช	ภาษาอังกฤษ 
                          2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ-งช้ีและระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม (ปวช.ไม-ตํ่ากว-า
ระดับ A2 , ปวส. ไม-ตํ่ากว-าระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท-า) 
       3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต-อเน่ือง 
       4. สถานศึกษามีกลไกขับเคล่ือนสู-การปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ 
          5. สถานศึกษามีการประเมินผลความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของผู	เรียน            
และครู (โดยระบุเป(นค-าร	อยละ)        
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 ผลสัมฤทธ์ิ  คุณภาพของผู	เรียนและครูที่ส่ือสารภาษาอังกฤษได	 สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาได	 ครบท้ัง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 
      ตัวบ'งช้ีที่  8.4  ระดับคุณภาพของมาตรการส'งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
               ความตระหนัก  สถานศึกษามีการดําเนินงานในการช-วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา เช-น  
การช้ีแนะ ปeองกัน และ/หรือแก	ปFญหาสังคม ที่สอดคล	องกับนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด 
      ความพยายาม  สถานศึกษาได	ดําเนินการดังต-อไปน้ี 
                 1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร-วมมือ และ/หรือช-วยเหลือ ชุมชน สังคม 
รอบสถานศึกษา 
       2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ-งช้ี และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม 
       3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต-อเน่ือง 
       4. สถานศึกษามีกลไกขับเคล่ือนสู-การปฏิบัติ และสร	างการมีส-วนร-วมจากผู	เก่ียวข	อง 
       5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต-อสถานศึกษา  

 ผลสัมฤทธ์ิ  สถานศึกษามีมาตรการส-งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) สามารถปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณา ได	ครบท้ัง 5 ข	อ มีผลการประเมินอยู-ในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  8  ในแต'ละตัวบ'งช้ี 

ตัวบ'งชี้ เกณฑ:การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

8.1  ศิษย&เก-ามีส-วนร-วมในการทํา
ประโยชน&ให	สถานศึกษา 
 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

8.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามเอกลักษณ&ของ
สถานศึกษา 
 

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

5 ข	อ 5 
(ดีมาก) 

8.3  ระดับคุณภาพของผู	เรียน 
และครูท่ีส่ือสารภาษาอังกฤษได	
(มาตรการส-งเสริมภายในสถาน       
ศึกษา) 
 

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

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

ผลการประเมิน 

8.4  ระดับคุณภาพของมาตรการ
ส-งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
 

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

5  ข	อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  8 5 

สรุปจุดเด'น  และจุดที่ต�องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 

จุดเด'น  ได	แก-   ตัวบ-งช้ีต-อไปน้ี 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  8.1  ศิษย&เก-ามีส-วนร-วมในการทําประโยชน&ให	สถานศึกษา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  8.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ&ของสถานศึกษา 
  ตัวบ-งช้ีท่ี  8.3  ระดับคุณภาพของผู	เรียนและครูท่ีส่ือสารภาษาอังกฤษได	 (มาตรการส-งเสริมภายใน 
                สถานศึกษา)                                   
  ตัวบ-งช้ีท่ี  8.4  ระดับคุณภาพของมาตรการส-งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
จุดที่ต�องพัฒนา  - ไม-มี- 
                     
 



 

 

ตอนที ่ 4   
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 



ตอนท่ี  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป�การศึกษา 2556 ตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ0งช้ี สรุปได4ดังน้ี 

        4.1.1  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ดําเนินการได,ในระดับดีมาก  มีจํานวน  34  ตัวบ0งช้ี  เรียงลําดับดังน้ี 
มาตรฐานท่ี  1 
มาตรฐานท่ี  1 
 
มาตรฐานท่ี  1 
มาตรฐานท่ี  1 
มาตรฐานท่ี  1 
 
มาตรฐานท่ี  1  
 
มาตรฐานท่ี  2 
 
มาตรฐานท่ี  2 
มาตรฐานท่ี  2 
มาตรฐานท่ี  2 
มาตรฐานท่ี  2 
มาตรฐานท่ี  3 
 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3  
มาตรฐานท่ี  3 
 
มาตรฐานท่ี  3  
มาตรฐานท่ี  3 
 
 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3 
มาตรฐานท่ี  3  
 

ตัวบ0งช้ีที่  1.1 
ตัวบ0งช้ีที่  1.2  
 
ตัวบ0งช้ีที่  1.3 
ตัวบ0งช้ีที่  1.8     
ตัวบ0งช้ีที่  1.9   
 
ตัวบ0งช้ีที่  1.10  
 
ตัวบ0งช้ีที่  2.1    
 
ตัวบ0งช้ีที่  2.2   
ตัวบ0งช้ีที่  2.3 
ตัวบ0งช้ีที่  2.4 
ตัวบ0งช้ีที่  2.5  
ตัวบ0งช้ีที่  3.1   
 
ตัวบ0งช้ีที่  3.2    
ตัวบ0งช้ีที่  3.3   
ตัวบ0งช้ีที่  3.4 
ตัวบ0งช้ีที่  3.5   
 
ตัวบ0งช้ีที่  3.7 
ตัวบ0งช้ีที่  3.8  
 
 
ตัวบ0งช้ีที่  3.9  
ตัวบ0งช้ีที่  3.10   
ตัวบ0งช้ีที่  3.11  
 

ร4อยละของผู4เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน0วยงาน ชุมชนที่มีต0อ
คุณภาพของผู4เรียน 
ร4อยละของผู4เรียนท่ีผ0านเกณฑ*การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร4อยละของผู4เรียนท่ีได4รับการเทียบโอนผลการเรียนรู4 
ร4อยละของผู4สําเร็จการศึกษาที่ได4งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ             
หรือศึกษาต0อภายใน 1 ป� 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน0วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู4รับบริการที่มีต0อคุณภาพของผู4สําเร็จการศึกษา 
ระดับคุณภาพในการใช4และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล4องกับความต4องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู4รายวิชา 
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ระดับคุณภาพในการฝHกงาน 
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ* 
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู4นําของผู4บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข4อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู4เรียน 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล4อม และภูมิทัศน*ของ
สถานศึกษา และการใช4อาคารสถานท่ี ห4องเรียน ห4องปฏิบัติการ  
ศูนย*วิทยบริการ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ* ครุภัณฑ*และคอมพิวเตอร* 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานท่ี  3 
 
มาตรฐานท่ี  4 
มาตรฐานท่ี  5 
 
มาตรฐานท่ี  5 
 
มาตรฐานท่ี  6 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  6 
มาตรฐานท่ี  6 
มาตรฐานท่ี  6 
มาตรฐานท่ี  7           

ตัวบ0งช้ีที่  3.12  
 
ตัวบ0งช้ีที่  4.1   
ตัวบ0งช้ีที่  5.1 
 
ตัวบ0งช้ีที่  5.2 
 
ตัวบ0งช้ีที่  6.1    
 
 
 
ตัวบ0งช้ีที่  6.2  
ตัวบ0งช้ีที่  6.3  
ตัวบ0งช้ีที่  6.4  
ตัวบ0งช้ีที่  7.1      

 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข0าย    
ท้ังในประเทศ  และหรือต0างประเทศ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ* งานสร4างสรรค*    
หรืองานวิจัยของผู4เรียน 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ* งานสร4างสรรค*
หรืองานวิจัยของครู 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝJงจิตสํานึกด4านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย*  ส0งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย*ทรงเปKนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝJงจิตสํานึกด4านการอนุรักษ*ส่ิงแวดล4อม 
ระดับคุณภาพในการส0งเสริมด4านการกีฬาและนันทนาการ 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝJงจิตสํานึกด4านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน   

  4.1.2  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ดําเนินการได,ในระดับดี  มีจํานวน  2  ตัวบ0งช้ี  เรียงลําดับดังน้ี 

มาตรฐานท่ี  3  ตัวบ0งช้ีท่ี  3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
มาตรฐานท่ี  7  ตัวบ0งช้ีท่ี  7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2555 

 4.1.3  มาตรฐานและตัวบ&งชี้ที่ดําเนินการในระดับพอใช,  มีจํานวน  2  ตัวบ0งช้ี  เรียงลําดับดังน้ี 

มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ0งช้ีท่ี  1.4   ร4อยละของผู4เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด4านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต0ค0าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ0งช้ีท่ี  1.5 ร4อยละของผู4เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด4านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต0ค0าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ0มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 4.1.4 มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุง มีจํานวน  1 ตัวบ0งช้ี คือ 

มาตรฐานท่ี 1    ตัวบ0งช้ีท่ี  1.7   ร4อยละของผู4สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข4า 
 4.1.5 มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ดําเนินการในระดับต,องปรับปรุงเร&งด&วน   -ไม&มี- 
 4.1.6  มาตรฐานและตัวบ&งช้ีที่ไม&ประเมิน มีจํานวน 1 ตัวบ0งช้ี คือ 

 มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ0งช้ีที่  1.6     ร4อยละของผู4เรียนที่ผ0านเกณฑ*การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน0วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 
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4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
       เพื่อให4การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปKนไปอย0างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปUาหมายตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบของกลยุทธ* แผนงาน  
โครงการ กิจกรรม ดังน้ี 

4.2.1   แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู0ความเปKนเลิศในวิชาการและวิชาชีพตามอัตลักษณ* “ทักษะเย่ียม”  
  และเอกลักษณ*ของสถานศึกษา “บริการเย่ียม เป�Xยมคุณธรรม ลํ้าเลิศวิชา" 

 2)  โครงการจัดหาแหล0งเงินทุนจากหน0วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา 
 3)  โครงการความร0วมมือของชุมชน ผู4ปกครองและผู4ท่ีเก่ียวข4องมีส0วนร0วมในการจัดการศึกษา 
 4)  โครงการพัฒนาข4อมูลสารสนเทศสู0การจัดการบริหารสถานศึกษา 
 5)  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย0างต0อเน่ือง 

4.2.2   แผนพัฒนาผู,เรียน 
 1)  โครงการจัดระบบการดูแลให4คําปรึกษาผู4เรียนอย0างต0อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

  2)  กิจกรรมเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย0างเปKนรูปธรรมและต0อเน่ือง 
  3)  โครงการส0งเสริมให4ผู4เรียนมีความรักในอาชีพและเปKนสมาชิกที่ดีของสังคม 
  4)  โครงการจัดส่ือและอุปกรณ* ประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพียงพอกับความต4องการของ

ผู4เรียน เน4นด4านภาษาต0างประเทศ อย0างต0อเน่ือง 
  5)  กิจกรรมเน4นด4านความคิดริเริ่ม สร4างสรรค* และสามารถนําไปประกอบอาชีพได4 
  6)  โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน4นผู4เรียนเปKนสําคัญ มีการจัดการเรียนรู4ท่ีหลากหลายให4ผู4เรียนมี

คุณภาพสูงสุดตามสาขาวิชา/งาน เพื่อเข4าสู0ประชาคมอาเซียน 
  7)  โครงการส0งเสริมผู4เรียนจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ*  โครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัยตาม

สาขาวิชา/งาน 
  8)  โครงการสร4างงาน สร4างรายได4ระหว0างเรียน สร4างผู4ประกอบการใหม0 และส0งเสริมให4ผู4เรียน

ประกอบ อาชีพอิสระ 

4.2.3   แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  1)  โครงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให4สอดคล4องกับความต4องการของผู4เรียน 

สถานประกอบการและชุมชน เพื่อเข4าสู0ประชาคมอาเซียน 
  2)  โครงการทําความร0วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล4อง

กับความต4องการของตลาดแรงงาน 
  3)  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู4ท่ีเน4นผู4เรียนเปKนสําคัญ และเน4นด4านการเรียนการสอน

ภาษาต0างประเทศ 
  4)  โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
  5)  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร*ให4เหมาะสมและเพียงพอในแต0ละสาขาวิชา/งาน 
  6)  โครงการจัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝHกปฏิบัติงาน ศูนย*วิทยบริการ เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน

สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล0งการเรียนรู4อ่ืน ๆ 
  7)  โครงการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล4อม และส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต0อการเรียนรู4 
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  8)  โครงการระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร0วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบ
ปกติ และทวิภาคีอย0างมีประสิทธิภาพ 

  4.2.4   แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงการทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ8 นวัตกรรม  และงานวิจัย 
  1)  โครงการสร4างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใช4ในการพัฒนา

ผู4เรียน ด4วยกระบวนการวิจัย 
  2)  โครงการจัดหางบประมาณในการสร4าง พัฒนา และเผยแพร0นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ* งานวิจัย และ

โครงงานของผู4เรียนและครูผู4สอน 
  3)  โครงการประกวดการสร4างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ* งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช4ใน

การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  4.2.5   แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก&ชุมชนและสังคม 
  1)  โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความต4องการของชุมชน สังคม องค*กร

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย0างต0อเน่ือง 
  2)  โครงการจัดหางบประมาณ  เพื่อการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ อย0างเปKนระบบ และ

สอดคล4องกับแผนการบริการวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
  3)  กิจกรรมผู4เรียนและผู4สอนบริการทางวิชาการและวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา 

4.2.6   แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล&งการเรียนรู, 
 1)  โครงการความร0วมมือด4านบุคลากรและครุภัณฑ*การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 2)  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 3)  กิจกรรมเน4นให4ผู4สอนมีความคิดริเริ่มสร4างสรรค*ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 4)  โครงการส0งเสริมและพัฒนาเครือข0ายความร0วมมือกับสถานประกอบการ และหน0วยงานท่ี

เก่ียวข4อง 
 5)  โครงการจัดหาแหล0งทรัพยากรการเรียนรู4ให4เพียงพอท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 6)  โครงการส0งเสริมการประดิษฐ* คิดค4น ผลิตภัณฑ*ใหม0 เพื่อเพิ่มรายได4 
 7)  กิจกรรมการควบคุมค0าใช4จ0ายและทรัพยากร ในการใช4งานให4เกิดประโยชน*สูงสุด 

4.2.7   แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1)   โครงการส0งเสริมบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการศึกษา การผลิตส่ือ นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วิธีการสอนและการวัดผลและประเมินผลท่ี
หลากหลาย               

 2)   ส0งเสริมให4บุคลากรได4ไปร0วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต0อ และศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู4  
มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 3)   โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน4าท่ีของบุคลากรอย0างต0อเน่ือง 
 4)   กิจกรรมส0งเสริมความสามัคคีในองค*กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
 5)   โครงการพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยภูมิปJญญาท4องถ่ิน 
 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&วยงานที่เก่ียวข,อง 
        4.3.1  จัดกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนเน4นด4านคุณธรรม จริยธรรมอย0างเปKนรูปธรรม เพื่อให4ผู4เรียนมีคุณธรรม 
 อย0างต0อเน่ือง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ*การสําเร็จการศึกษา ผ0านการทดสอบทาง 
           การศึกษาระดับชาติด4านอาชีวศึกษา ผ0านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเข4าสู0มาตรฐานสากล      
 4.3.2  จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนให4พอเพียงกับจํานวนผู4เรียนทุกสาขาวิชา 
 ที่ขาดแคลน 
 4.3.3  มีส0วนร0วมกับชุมชน และหน0วยงานต4นสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความต4องการของตลาดแรงงาน 
     และท4องถ่ิน 
     4.3.4  จัดหางบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ* ครุภัณฑ* และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 

      4.3.5  พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ด4านการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย0างต0อเน่ือง 
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การเปรียบเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ�งช้ี ป�การศึกษา 2555 - 2556 

 

มาตรฐาน/ตัวบ�งชี้ 
ผลการประเมินป�การศึกษา 
2555 2556 

มาตรฐานท่ี 1 ด&านผู&เรียนและผู&สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 89.68 ดีมาก 89.03 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน/วยงาน ชุมชน ท่ีมีต/อ

คุณภาพของผู�เรียน 
93.75  
ดีมาก 

5   
ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ/านเกณฑ8การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 98.69 ดีมาก 89.77 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
                  ด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

39.78           
ต�องปรับปรุง 

52.31  
พอใช� 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 ร�อยละของผู�เรยีนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
                  ด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ/มวิชา 
                  ภาษาอังกฤษ 

7.36  
ต�องปรับปรุง

เร/งด/วน 

51.18   
พอใช� 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 ร�อยละของผู�เรยีนท่ีผ/านเกณฑ8การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน 
                  คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน/วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ 
                  อาชีวศึกษารับรอง 

 
ยกเว�น 

 
ยกเว�น 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.7 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า  57.18              
ต�องปรับปรุง 

54.66 
ต�องปรับปรุง 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.8 ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู� - 82.35 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.9 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
                  ศึกษาต/อภายใน 1  ปK   

86.40  
ดีมาก 

84.88 
ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน/วยงาน หรือสถานศึกษา  
                    หรือผู�รับบริการท่ีมีต/อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา 

84.62  
ดีมาก 

5 
 ดีมาก 

มาตรฐานที 2 ด&านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี 
                  สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการหรอืประชาคมอาเซียน 

5  
ดีมาก 

5  
ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 87.25 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 3 พอใช� 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3 พอใช� 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝNกงาน 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  3 ด&านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ8 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมลูสารสนเทศของ 
                   สถานศึกษา 

5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 4 ดี 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรยีน 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภมูิทัศน8ของ 
                   สถานศึกษาและการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรยีน ห�องปฏิบัติการ  
                   ศูนย8วิทยบริการ 

5 ดีมาก 5 ดีมาก 



 

 

มาตรฐาน/ตัวบ�งชี้ 
ผลการประเมินป�การศึกษา 
2555 2556 

มาตรฐานท่ี  3  ด&านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ต�อ) 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ8 ครุภัณฑ8 แลคอมพิวเตอร8 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข/าย 
                     ท้ังในประเทศและหรือต/างประเทศ 

5 ดีมาก 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  4  ด&านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ�งชี้ท่ี  4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5  ด&านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร&างสรรค8 หรืองานวิจัย 

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ8 งานสร�างสรรค8  
                   หรืองานวิจัยของผู�เรยีน 

4 ดี 5 ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร�างสรรค8  
                  หรืองานวิจัยของครู 

3 พอใช� 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ด&านการปลูกฝ<งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป=นพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบ�งชี้ท่ี  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสาํนึกด�านการรักชาต ิเทิดทูน 
                   พระมหากษัตริย8 ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
                   พระมหากษัตริย8ทรงเปQนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี  6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสาํนึกด�านการอนุรักษ8สิ่งแวดล�อม 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  6.3 ระดับคุณภาพในการส/งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝPงจิตสาํนึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  7 ด&านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ�งชี้ท่ี  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 4 ดี 4 ดี 
มาตรฐานท่ี  8  ด&านมาตรการส�งเสริม 
ตัวบ�งชี้ท่ี  8.1 ร�อยละของศิษย8เก/าท่ีมีส/วนร/วมในการทําประโยชน8ให�สถานศึกษา - 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  8.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ8ของสถานศึกษา - 5 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ท่ี  8.3 ระดับคุณภาพของผู�เรยีนและครูท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได� (มาตรการส/งเสริม 
                  ภายในสถานศึกษา) 

- 5 ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ท่ี  8.4 ระดับคุณภาพของมาตรการส/งเสรมิภายนอกสถานศึกษา - 5 ดีมาก 
รวมตัวบ�งชี้ท้ังหมด 34 39 

รวมตัวบ�งชี้ท่ีมีผลการประเมิน ระดับ ดีมาก 25 34 
ผลการประเมินมาตรฐาน ภาพรวม 4.45 ดี 4.77 ดีมาก 
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