วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

คานา
รายงานประมิ นคุ ณภาพภาย฿น ประจ าป การศึ กษา โ55่ ฉบั บนีๅ วิ ทยาลั ยอาชี ว ศึ กษา
สุราษฎร์ธานีเดຌจัดทาขึๅนพืไอรายงานผลการประมินตนองกหนวยงานตຌนสังกัด ละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง พืไอทราบถึงสภาพปัจจุ บันของสถานศึกษา ป็ นขຌอมูล฿นการพัฒ นาตนอง สรຌางความ
ตระหนัก ละ ความพยายามของบุคลากร฿นการมีสวนรวมดานินงาน จนกิดผลสัมฤทธิ์ทีไนาพอ฿จ
ขององค์กร
มาตรฐาน฿นการประมินครัๅงนีๅ เดຌดานินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทีไประกาศ฿ชຌ
มืไอวันทีไ ไ กรกฎาคม โ555 ซึไงป็นมาตรฐานทีไสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดเวຌ
ป็ น กรอบนวทาง฿นการดานิ น งานของสถานศึก ษา ละวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ ร าษฎร์ ธ านี
เดຌพัฒนาป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พืไอการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภาย฿น
ละป็นกลเกสาคัญ฿นการชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามทีไ
ตຌองการ ดยมุงนຌนพัฒนาคุณภาพของผูຌรียน ทัๅงดຌานความรูຌ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ
ตาง ๆ บุคลิกภาพทัๅงทางกายละ฿จ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ละจรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ
อกสารฉบับนีๅถือเดຌวาป็นอกสารสาคัญทีไจะนาเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ละจัดป็นรายงานประจาปของสถานศึกษา พืไอปຂดผยตอ
สาธารณชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พฤษภาคม โ55้

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตอนที่ แ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขຌอมูลกีไยวกับสถานศึกษา
1.2 ขຌอมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.3 ผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา
แ.ไ กียรติประวัติของสถานศึกษา
แ.5 ความสารใจตามป้าหมายของการดานินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.6 ความสารใจตามป้าหมายของผนบริหารความสีไยง
ตอนที่ โ การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ อกลักษณ์
โ.2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โ.ใ มาตรการป้องกันละควบคุมความสีไยง
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานทีไ แ ดຌานผูຌรียนละผูຌสารใจการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานทีไ โ ดຌานหลักสูตรละการจัดการรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานทีไ ใ ดຌานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานทีไ ไ ดຌานการบริการวิชาการละวิชาชีพ
มาตรฐานทีไ 5 ดຌานนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานทีไ 6 ดຌานการปลูกฝังจิตสานึกละสริมสรຌางความป็นพลมืองเทยละพลลก
มาตรฐานทีไ ็ ดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานทีไ 8 ดຌานการจัดการฝຄกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัๅน
มาตรฐานทีไ ้ ดຌานมาตรการสงสริม
สรุปผลประมินคุณภาพสถานศึกษา
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ไ.แ สรุปผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ไ.โ นวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ไ.ใ ความตຌองการสนับสนุนจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การปรียบทียบผลการประมินตามมาตรฐานละตัวบงชีๅ
ปการศึกษา โ556 – โ55่
ภาคผนวก ข คาสัไงคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ภาคผนวก ค คาสัไงคณะกรรมการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ภาคผนวก ง คาสัไงคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาคผนวก จ คาสัไงคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภาคผนวก ฉ คาสัไงคณะอนุกรรมการประมินคุณภาพภาย฿น
ภาคผนวก ช คาสัไ ง คณะกรรมการดานิ น งานการประกัน คุณ ภาพภาย฿นสถานศึกษา
ปการศึกษา โ55่
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แ. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดิม฿ชຌนามวา รงรียนชางยใบสืๅอผຌาสุราษฎร์ธานี ดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ มืไอวันทีไ แ้ มษายน โไ่แ ปຂดรับนักรียนป็นครัๅงรก มืไอวันทีไ แเ
สิงหาคม โไ่โ
ปรัชญา  วิชาดี มีทักษะ ฿ฝ่ธรรมะ สามัคคี มีวินัย 
อัตลักษณ์ ทักษะยีไยม
เอกลักษณ์ บริการยีไยม ปດยมคุณธรรม ลๅาลิศวิชา
วิสัยทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุง จัดการอาชีวศึกษา ดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิต
ละพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีสมรรถนะละคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ป็นศูนย์กลางหง
การรียนรูຌสูสากล
พันธกิจ
แ. บริหารจัดการอาชีวศึกษาดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษา฿หຌผูຌรียนมีสมรรถนะดຌานวิชาการละวิชาชีพ สอดคลຌองกับความตຌองการของ
ตลาดรงงานทัๅง฿นระดับทຌองถิไน ละภูมิภาค
ใ. จัดการศึกษา฿หຌผูຌรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสังคม
อยางมีความสุข
ไ. จัดการศึกษา฿หຌผูຌรียนมีจิตอาสา รัก฿นงานบริการ ละศรัทธา฿นวิชาชีพ
5. จัดการศึกษา฿หຌผูຌรียนมีความภาคภูมิ฿จ฿นความป็นเทย อนุรักษ์วัฒนธรรมเทย ละ
สิไงวดลຌอม
6. ป็นศูนย์กลางการรียนรูຌสูสากล
เป้าประสงค์ ฿นการพัฒนาสถานศึกษา มี โ ประการ คือ
แ. การจัดการรียนการสอนละฝຄกอาชีพ มี 5 ดຌาน เดຌก ดຌานหลักสูตรละการรียนการสอน
ดຌานการบริหารจัดการ ดຌานพัฒนาทรัพยากร ดຌานสภาพวดลຌอม ละดຌานการกากับ ตรวจสอบ ละ
รายงานผล
โ. การพัฒนาครูละบุคลากร พืไอยกฐานะป็นผูຌประกอบวิชาชีพชัๅนสูง
โ. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเดຌจัดการรียนการสอน โ ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ิปวช.ี พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ละพุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ป ละ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี พุทธศักราช 2546 ละพุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี รับผูຌสารใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปทีไ ใ ิม.ใี
หลักสูตรทีไปຂดสอน เดຌก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาฟชัไนละสิไงทอ สาขางานฟชัไนดีเซน์ ละ
สืๅอผຌาฟชัไน สาขาวิชาอาหารละภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกเมຌ
ละงานประดิษฐ์ ละ คหกรรมพืไอการรงรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี

โ

การตลาด การลขานุการ คอมพิวตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจคຌาปลีก สาขางานธุรกิจคຌาปลีกทัไวเป ละ
ธุรกิจคຌาปลีก ิทวิภาคีี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการรงรม สาขางานการรงรม
การรงรมิMini EPี ละการรงรม ิทวิภาคีี สาขาวิชาการทองทีไยว ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกบบ ละคอมพิวตอร์กราฟຂก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี รับผูຌสารใจการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ิปวช.ี หลักสูตรทีไปຂดสอน เดຌก ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทคนลยีฟชัไนละสิไงทอ
สาขางานทคนลยีฟชัไนละสิไงทอ ละธุรกิจสืๅอผຌา สาขาวิชาอาหารละภชนาการ สาขางานอาหาร
ละภชนาการ อาหารละภชนาการิทวิภาคีี ละภชนาการละอาหารพืไอสุขภาพ ละสาขาวิชา
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการธุรกิจดอกเมຌละงานประดิษฐ์ ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทัไวเป ละสาขาวิชา
คอมพิวตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ การพัฒนาวใบพจ ละทคนลยีสานักงาน ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการรงรมละบริการ สาขางานบริการอาหารละครืไองดืไม บริการ
อาหารละครืไองดืไมิทวิภาคีี ละสาขาวิชาสปาละความงาม สาขางานสริมความงาม ิทวิภาคีี
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂก สาขางานคอมพิวตอร์กราฟຂกอาร์ต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี รับผูຌสารใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปทีไ 6 ิม.6ี
หลักสูตรทีไปຂดสอน เดຌก ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการรงรมละบริการ ประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂก

3. การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ด านิ น งาน ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
่ มาตรฐาน ไเ ตัวบงชีๅ มีผลการประมิน สรุปเดຌดังตอเปนีๅ
1. ผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก จานวน ใโ ตัวบงชีๅ เดຌก
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลีไยสะสม โ.เเ
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.โ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนทีไมีตอคุณภาพ
ของผูຌรียน
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.ใ รຌอยละของผูຌรียนทีไผานกณฑ์การประมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.ไ รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดຌาน
อาชีวศึกษา ิV-NET) ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.5 รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดຌาน
อาชีวศึกษา ิV-NET) ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿นกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.้ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษา
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.แ ระดับคุณภาพ฿นการ฿ชຌละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชาทีไสอดคลຌอง
กับความตຌองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาซียน
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการจัดการรียนรูຌรายวิชา
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.ใ ระดับคุณภาพ฿นการจัดการรียนการสอนรายวิชา

ใ

มาตรฐานทีไ โ
มาตรฐานทีไ โ
มาตรฐานทีไ ใ
มาตรฐานทีไ ใ
มาตรฐานทีไ ใ
มาตรฐานทีไ ใ
มาตรฐานทีไ ใ
มาตรฐานทีไ ใ
มาตรฐานทีไ ใ

ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ

มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ
มาตรฐานทีไ ไ ตัวบงชีๅทีไ
มาตรฐานทีไ 5 ตัวบงชีๅทีไ
มาตรฐานทีไ 6 ตัวบงชีๅทีไ
มาตรฐานทีไ 6
มาตรฐานทีไ 6
มาตรฐานทีไ 6
มาตรฐานทีไ ็
มาตรฐานทีไ ้
มาตรฐานทีไ ้
มาตรฐานทีไ ้
มาตรฐานทีไ ้
มาตรฐานทีไ ้

ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ

โ.ไ
โ.5
ใ.โ
ใ.ใ
ใ.ไ
ใ.5
ใ.6
ใ.็
ใ.่

ระดับคุณภาพ฿นการวัดละประมินผลการจัดการรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกงาน
ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ระดับคุณภาพ฿นการบริหารงานละภาวะผูຌนาของผูຌบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูลสารสนทศของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ฿นการบริหารความสีไยง
ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูลผูຌรียน
ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอม ละภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
ใ.้ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ละคอมพิวตอร์
ใ.แโ ระดับคุณภาพ฿นการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับครือขาย
ทัๅง฿นประทศ ละหรือตางประทศ
ไ.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการการบริการวิชาการละวิชาชีพ
5.โ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัยของครู
6.แ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์
สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ละทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.โ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
6.ใ ระดับคุณภาพ฿นการสงสริมดຌานการกีฬาละนันทนาการ
6.ไ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
็.แ ระดับคุณภาพ฿นระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
้.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไเดຌรับการทียบอนผลการรียนรูຌ
้.โ รຌอยละของศิษย์กาทีไมีสวนรวม฿นการทาประยชน์฿หຌสถานศึกษา
้.ใ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอกลักษณ์ของสถานศึกษา
้.ไ ระดับคุณภาพของผูຌรียนทีไสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌ ิมาตรการสงสริมภาย฿นี
้.5 ระดับคุณภาพของมาตรการสงสริมภายนอกสถานศึกษา

2. ผลการประมินอยู฿นระดับ ดี จานวน ็ ตัวบงชีๅ เดຌก
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.็ รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาตามหลักสูตรทียบกับรกขຌา
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.่ รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภาย฿น แป
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แ ระดับคุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ไ

มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แเ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แแ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารการงินละงบประมาณ
มาตรฐานทีไ 5 ตัวบงชีๅทีไ 5.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผูຌรียน
มาตรฐานทีไ ็ ตัวบงชีๅทีไ ็.โ ระดับคุณภาพ฿นการดานินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. จุดเดนและจุดที่ต้องพัฒนา
ไ.แ จุดดน คือ ตัวบงชีๅทีไมีผลการประมิน ระดับดีมาก จานวน ใโ ตัวบงชีๅ
ไ.โ จุดทีไตຌองพัฒนา คือ ตัวบงชีๅทีไมีผลการประมิน ระดับดี จานวน ็ ตัวบงชีๅ
ไ.ใ เมมีการประมิน แ ตัวบงชีๅ คือ ตัวบงชีๅทีไ แ.6 รຌอยละของผูຌรียนทีไผานกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานทีไคณะกรรมการประกันคุณภาพภาย฿นการ
อาชีวศึกษารับรอง
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
5.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนนຌนดຌานคุณธรรม จริยธรรมอยางป็นรูปธรรม พืไอ฿หຌผูຌรียนมีคุณธรรม
อย า งต อ นืไ อ ง ละมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการรี ย นตามกณฑ์ ก ารส ารใ จ การศึ ก ษา ผ า นการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ผานการประมินมาตรฐานวิชาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
5.2 พัฒนาระบบการนิทศ ติดตาม ตรวจสอบ ดຌานการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางตอนืไอง
5.ใ มีสวนรวมกับชุมชน ละหนวยงานตຌนสังกัด ฿นการจัดทาหลักสูตรตามความตຌองการของ
ตลาดรงงานละทຌองถิไน
5.ไ จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา ละบุคลากรสายสนับสนุน฿หຌพียงพอกับจานวนผูຌรียน
ทุกสาขาวิชาทีไขาดคลน ละพัฒนาดຌานวิชาการละวิชาชีพอยางตอนืไอง

ตอนที่ แ
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ตอนที่ แ
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
แ.แ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
แ.แ.แ ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดิม฿ชຌนามวา รงรียนชางยใบสืๅอผຌาสุราษฎร์ธานี ดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ มืไอวันทีไ แ้ มษายน โไ่แ ปຂดรับนักรียนป็นครัๅงรก มืไอวันทีไ แเ สิงหาคม
โไ่โ ดานินการสอนตามหลักสูตร โ ป รับฉพาะนักรียนหญิงทีไสารใจชัๅนประถมศึกษาปทีไ ไ ทาการสอนทีไ
รงรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (รงรียนสุราษฎร์พิทยา฿นปัจจุบัน) ดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร ป็นครู฿หญ
มีนักรียน ใโ คน
ครูผຌว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคทีไดิน จานวน ไ เร แ งาน ่เ.ใ ตารางวา บนถนนตลาด฿หม
หางจากตลาด แ กิลมตร สรຌางอาคารเมຌสองชัๅน ละยຌายมารียน฿นวันทีไ 6 พฤษภาคม โไ่ไ ปຂดสอนตาม
หลักสูตรชางยใบสืๅอผຌา จนถึง พ.ศ. โไ้แ กระทรวงศึกษาธิการจึงปลีไยนหลักสูตร฿หมป็น หลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษา ผนกการชางสตรี รียน โ ป ละปลีไยนชืไอป็น รงรียนการชางสตรีสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. โไ้่ เดຌรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซืๅอทีไดิน จานวน ใ เร
พ.ศ. โ5แ6 ปลีไยนชืไอป็น รงรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. โ5แ้ รวมรงรียนการชางสุราษฎร์ธานีละรงรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตัๅงป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาขต แ ละวิทยาขต โ
แ มษายน โ5โใ เดຌยกตัวจัดตัๅงป็นวิทยาลัย฿หมชืไอวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จนถึง
ปัจจุบัน
1.แ.โ ขนาดและที่ตัๅง
ขนาด
มีพืๅนทีไทัๅงหมด ็ เร แ งาน ่เ.ใ ตารางวา
ทีไตัๅง
ไ56/ใ ถนนตลาด฿หม ตาบลตลาด อาภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสเปรษณีย์ ่ไเเเ ทรศัพท์ เ-็็โ่-โเเแุ เ-็็โ่-ไไ้้
ทรสาร เ-็็โ็-โ6ใแ วใบเซต์ www.svc.ac.th
เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ svcsurat@yahoo.co.th
แ.แ.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตัๅงอยู฿นยานชุมชนมืองสุราษฎร์ธานี ดຌานหนຌาติดถนนตลาด฿หม
ผาน฿จกลางมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคຌาบริวณ฿กลຌคียงตลอดนวถนน มีวัดประจา
จังหวัด เดຌก วัดเตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา ละวัดพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจาจังหวัด
เดຌก รงรียนสุราษฎร์พิทยา รงรียนทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล เดຌก รงพยาบาลทักษิณ ซึไงตัๅงอยูริม
ถนนฝัດงตรงขຌามกับวิทยาลัย บริวณ฿กลຌคียงมีธนาคารกสิกรเทย สาขาถนนตลาด฿หม นวถนนดຌานขຌางของ
วิทยาลัยป็นทีไอกชน บริการหอพักนักรียน นักศึกษา กิจการบຌานชา ละรຌานคຌา
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แผนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
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กาลังดาเนินการสร้างอาคาร฿หม
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ทีต่ ัๅงและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัๅงอยูบนฝัດงตะวันออกของภาค฿ตຌ หางจากกรุงทพมหานคร ดยทางรถยนต์
ประมาณ 645 กิลมตร มีนืๅอทีไประมาณ 13,079.61 ตารางกิลมตร หรือ 8,174,758.61 เร มีนืๅอทีไมากป็น
อันดับ 6 ของประทศ ละมีพืๅนทีไมากทีไสุด฿นภาค฿ตຌ ฝัດงทะลดຌานอาวเทย฿นจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาว
รวมกันประมาณ 156 กิลมตร มีกาะขนาด฿หญ เดຌก กาะสมุย นืๅอทีไ 227.25 ตารางกิลมตร กาะพะงัน
มีนืๅอทีไ 194.2 ตารางกิลมตร นอกจากนีๅยังมี หมูกาะอางทอง ละกาะบริวาร 42 กาะ กาะสมุยป็นกาะ
ทีไ฿หญทีไสุด฿นจังหวัด หางจากฝัດงทะล 20 กิลมตร ละหางจากจังหวัด 80 กิลมตร มีอาณาขตติดตอ ดังนีๅ
ทิศหนือ
ติดตอกับจังหวัดชุมพรละอาวเทย
ทิศ฿ตຌ
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชละกระบีไ
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพังงาละระนอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวเทยละจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหลงทองเที่ยว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะภูมิประทศป็นภูขาประมาณ 49 % ของพืๅนทีไจังหวัด มีทือกขาสูง
ทอดยาวตามนวหนือ฿ตຌของพืๅนทีไจังหวัด ลักษณะภูมิประทศดังกลาว กอ฿หຌกิดลุมนๅานຌอย฿หญ รวม 14 ลุมนๅา
ลุมนๅาทีไสาคัญ เดຌก ลุมนๅาตาป พุมดวง ทาทอง ทากระจาย เชยา ทาฉาง ป็นตຌน มนๅาลาคลอง฿นจังหวัด
ทุกสายเหลลงสูอาวเทยดຌานทิศตะวันออก สาหรับลักษณะภูมิประทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปเดຌดังนีๅ
1. ภูมิประทศป็นทีไราบสูง ภูขาสลับซับซຌอน เดຌก พืๅนทีไ฿นขตอาภอคีรีรัฐนิคม พระสง พนม
ทาฉาง เชยา ทาชนะ วียงสระ ชัยบุรี ละ อาภอวิภาวดี
2. ภูมิประทศป็นทีไราบชายฝัດงทะล เดຌก พืๅนทีไอาภอมือง ละพุนพิน
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3. ภูมิประทศป็นทีไราบสูงดຌานตะวันออก เดຌก พืๅนทีไอาภอดอนสัก กาญจนดิษฐ์ วียงสระ ละ
บຌานนาสาร
4. ภูมิประทศทีไป็นทีไราบสูงตอนกลางสวน฿หญอยู฿นอาภอมือง พุนพิน คียนซา พระสง พนม
บຌานนาดิม ทาชนะ ทาฉาง ละเชยา
5. ลักษณะภูมิประทศป็นกาะ฿นอาวเทย เดຌก พืๅนทีไอาภอกาะสมุย กาะพะงัน หมูกาะอางทอง
ละกาะบริวาร รวม 42 กาะ
นืไองจากทาลทีไตัๅงอยูระหวางสองฝัດงมหาสมุทรจึงเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ซึไงกิด
บริวณทะลอันดามันบຌางป็นครัๅงคราว นืไองจากมีนวทือกขาตะนาวศรี ทือกขาภูกใต ละทือกขา
นครศรีธรรมราช ถบบริวณจังหวัดระนอง ชุมพร พังงา ภูกใต ละนครศรีธรรมราชป็นนวชวยลดอิทธิพลของ
ลมมรสุมดังกลาว จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือป็นสวน฿หญ มรสุม
ตะวันออกฉียงหนือปกติจะมีหลงกานิดบริวณทะลจีน฿ตຌละอาวเทย ทา฿หຌจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดຌรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือทีไพัดผานอาวเทยละลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌจากมหาสมุทรอินดีย
จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางดือนพฤษภาคมถึงดือนมกราคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลุมนๅา฿หญนຌอยรวม 14 ลุมนๅา ตละลุมนๅามีมนๅาละคลองหลายสายทุกสาย
ลຌวนเหลลงสูอาวเทย มนๅา฿นสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสูทะลดຌานตะวันออก ฿นอดีตอาศัยครือขาย
มนๅาดินทางติดตอถึงกัน ละติดตอกับมืองชายฝัດงมนๅาทีไมีลักษณะทางอุทกวิทยาทีไสาคัญของจังหวัด
คือ มนๅาตาป มนๅาพุมดวง ซึไงป็นสຌนลือด฿หญของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มนๅาทีไสาคัญของจังหวัดมี
2 สาย คือ
1. มนๅาตาป กิดจากทือกขานครศรีธรรมราช เหลผาน อาภอชัยบุรี พระสง วียงสระ คียนซา
บຌานนาสาร บຌานนาดิม พุนพิน ละเหลลงสูอาวเทยทีไอาภอมือง มีความยาวประมาณ 230 กิลมตร
ปริมาณนๅาฉลีไย 5,900 ลຌานลูกบาศก์มิลลิลิตรตอป มีมนๅาสาขาทีไสาคัญ 6 สาย เดຌก คลองสิน คลองปุน
คลองอิปัน คลองพุนพิน คลองทากูบ คลองมะขามตีๅย ละคลองขวาง
โ. มนๅาพุมดวงหรือมนๅาคีรีรัฐ กิดจากคลองสง คลองสก ละคลองยันเหลผานอาภอบຌานตาขุน
คีรีรัฐนิคม ทาฉาง บรรจบกับมนๅาตาปทีไอาภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิลมตร ปริมาณนๅาฉลีไย 6,600 ลຌาน
ลูกบาศก์มิลลิลิตรตอป คลองสาขาทีไสาคัญมี ไ สาย เดຌก คลองยัน คลองสง คลองสก ละคลองพนม
การปกครอง
1. การปกครองสวนภูมิภาค บงออกป็น 19 อาภอ แโ่ ตาบล 1,0็ไ หมูบຌาน
2. ครงสรຌางบริหารราชการสวนภูมิภาค ละสวนกลาง บงป็น
2.1 หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค มีทัๅงหมด 34 หนวยงาน
2.2 หนวยงานราชการบริหารสวนกลาง มี 125 หนวยงาน
2.3 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอืไน ๆ จานวน 23 หนวยงาน
2.4 หนวยงานอิสระของรัฐ 2 หนวยงาน
3. การปกครองทຌองถิไน มีหนวยการปกครอง 3 รูปบบ คือ องค์การบริหารสวนจังหวัด 1 หง ทศบาล
36 หง (ทศบาลนคร โ หง ทศบาลมือง 3 หง ทศบาลตาบล ใแ หงี องค์การบริหารสวนตาบล 10แ
หง
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ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ศาสนาพุทธ มี 31ใ วัด ิมหานิกาย ใเเ วัด ธรรมยุต แใ วัดี
จຌาคณะภาค แ6 คือ พระทพสุธี วัดเตรธรรมาราม
รองจຌาคณะภาค แ6-แ็-แ่ ิผธี คือ พระทพวราจารย์ วัดธรรมบูชา
จຌาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ พระทพพิพัฒนาภรณ์ วัดทาเทร
จຌาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ิธี คือ พระราชเพศาลมุณี วัดมกขพลาราม
2. ศาสนาอิสลาม 4ไ มัสยิด
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด คือ นายขตรัฐ ทพรัตน์
3. ศาสนาคริสต์ มี ไ่ หง ปรตสตนท์ ไไ หง
มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คือ ยอซฟประธาน ศรีดรุณศิลป์
ประธานคริสตียนกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ศาสนาจารย์วิชาญ พชรประดิษฐ์กุล
จຌาอาวาสอาสนวิหารราฟาอลสุราษฎร์ธานี คือ บาทหลวงอัครดช ทับปຂง
จากประชากร จานวน แุเเโุใไใ คน ยกการนับถือศาสนาเดຌ ดังนีๅ
1. นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ ้่โุ55่ คน คิดป็นรຌอยละ ้่.เโ
2. นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ แ6ุ5้ใ คน คิดป็นรຌอยละ แ.66
3. นับถือศาสนาคริสต์ละอืไนๆ ใุแ้โ คน คิดป็นรຌอยละ เ.ใโ
ข้อมูลแหลงเรียนรู้
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด แเ หง เดຌก วัดพัฒนาราม วัดศานติ-เมตรี วัดธารนๅาเหล
วัดนๅาตกหินลาด วัดอรัญญาราม วัดกาฬสิน วัดจันทาราม วัดทุงสียด วัดวังเทร ละวัดจาปา
2. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ่ หง เดຌก อาภอพนม โ หง มืองสุราษฎร์ธานี
เชยา กาะสมุย วิภาวดี ชัยบุรี ละทาชนะ
3. รงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญ ไ รงรียน เดຌก รงรียนสงธรรมพิทยาคม รงรียน
พระปริยัติธรรมวัดกรวด รงรียนวัดพระบรมธาตุเชยาวิทยา ละรงรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดนาสาร
4. หຌองรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ โ หง เดຌก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยละหຌองรียน
สุราษฎร์ธานี ละมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาขตศรีธรรมาศกราช ศูนย์การศึกษารงรียน
สุราษฎร์ธานี
5. ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามละจริยธรรมประจามัสยิด 25 ศูนย์
6. พิพิธภัณฑ์สถานหงชาติเชยา แ หง
7. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด แ หง
8. ศูนย์วัฒนธรรมอาภอ แ หง
9. สภาวัฒนธรรมจังหวัด แ หง
10. สภาวัฒนธรรมอาภอ แ้ หง
11. สภาวัฒนธรรมตาบล แโ่ หง
12. ครงการวัฒนธรรมเทยสาย฿ยชุมชน แ้ หง
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บราณสถาน 14 แหง
1. พระธาตุศรีสุราษฎร์ ตาบลมะขามตีๅย อาภอมืองสุราษฎร์ธานี
2. วัดขาพระนิไม ตาบลทาทอง อาภอกาญจนดิษฐ์
3. จดีย์วัดหลมสอ วัดหลมสอ ตาบลหนຌามือง อาภอกาะสมุย
4. จดีย์วัดถๅาสิงขร ตาบลถๅาสิงขร อาภอคีรีรัฐนิคม
5. หลงบราณคดีวัดวียง ละจดีย์วัดหลง ตาบลพุมรียง อาภอเชยา
6. อุบสถวัดพธาราม วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมรียง อาภอเชยา
7. วัดพระบรมธาตุเชยา ตาบลวียง อาภอเชยา
8. จดีย์วัดกຌว อุบสถวัดปาลิเลย์ วัดขานๅารຌอน ละหลงบราณคดี ตาบลลมใด อาภอเชยา
9. พระพุทธรูปวัดถๅา฿หญขาประสงค์ วัดถๅา฿หญขาประสงค์ ตาบลวัง อาภอทาชนะ
10. วัดขาพระอานนท์ อุบสถละจดีย์ วัดขาอานนท์ ตาบลศรีวิชัย อาภอพุนพิน
11. หลงบราณสถานมืองวียงสระ วัดวียงสระ ตาบลวียงสระ อาภอวียงสระ
12. ถๅาคูหา ตาบลชຌางขวา อาภอกาญจนดิษฐ์
13. วัดนๅารอบ ตาบลนๅารอบ อาภอพุนพิน
14. วัดควนทาร ตาบลทรัพย์ทวี อาภอบຌานนาดิม
ผลิตภัณฑ์เดนของจังหวัด
หอยนางรม เขคใมเชยา ผຌาทอพุมรียง ผลิตภัณฑ์จากกระจูด นๅามันสุขภาพจากมะพรຌาว งาะรงรียน
ปูสดทะล กาละมสมุย ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพรຌาว ละอาหารทะลปรรูป
ประเพณี/การละเลน
1. ประพณีชักพระทอดผຌาป่าละขงรือยาว จัด฿นวันออกพรรษา(รม 1 คไา ดือน 11)
2. ประพณีลอยกระทง (ขึๅน 15 คไา ดือน 12)
3. ประพณีวันสงกรานต์
4. วันสารทดือนสิบ รับสงตายาย ิรม แ -แ5 คไา ดือน แเี
5. การทาขวัญขຌาว (พิธีกรรมทีไระลึกถึงคุณของมพสพทพหงขຌาว)
6. การละลน/มหรสพ ชน มนราห์ หนังตะลุง ลิกป่า การละลนสะบຌา ชกมวย ชนควาย
ครงสร้างเศรษฐกิจ
ครงสรຌางศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 อันดับรก พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GPP) ป 2553 เดຌก สาขากษตรกรรม สัดสวนรຌอยละ 36.52 สาขาอุตสาหกรรม สัดสวนรຌอยละ 14.98
สาขารงรมละภัตตาคาร สัดสวนรຌอยละ 9.78 สาขาการขายปลีก สัดสวนรຌอยละ 8.45 สาขา การขนสง
สัดสวนรຌอยละ 4.54 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มืไอพิจารณาศรษฐกิจของจังหวัด ตัๅงตป
โ5ไไ – โ55ใ จะหในเดຌวาครงสรຌางศรษฐกิจหลักยังคงป็น 5 สาขาหลักขຌางตຌน ซึไงสัดสวนเมปลีไยนปลง
อยางมีนัยสาคัญ
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1.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี
พุทธศักราช โ5ไ6 ละ โ556 ละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี พุทธศักราช โ5ไ6 ละ
โ55็ รายละอียดขຌอมูลปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนีๅ
1.2.1 จานวนผูຌรียน ครู ละบุคลากรทางการศึกษา ประจาปการศึกษา โ55่ ดังสดง฿น
ตารางทีไ แ.โ ถึงตารางทีไ แ.ไ
ตารางที่ แ.โ สดงจานวนผูຌรียนจานกตามระดับชัๅน หลักสูตร ละพศ
หลักสูตร
ปกติ

ระดับชัๅน

ทวิภาคี

รวม

ทียบอนฯ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ทัๅงหมด

ปวช. แ

โไแ

6่ไ

่

ไ6

-

-

โไ้

็ใเ

้็้

ปวช. โ

้ใ

5เเ

แ

ใโ

-

-

้ไ

5ใโ

6โ6

ปวช. ใ

็เ

ไแ6

-

ไ

-

-

็เ

ไโเ

ไ้เ

4เ4 แุ6เเ

้

่โ

-

-

4แ3

แุ6่โ

โุเ้5

ปวส. แ

5้

โ้โ

ไ

แ็

โ

โใ

65

ใใโ

ใ้็

ปวส. โ

ไเ

ใแไ

โ

แ5

-

-

ไโ

ใโ้

ใ็แ

รวม ปวส.

้้

6เ6

6

3โ

โ

โ3

แเ7

66แ

76่

รวมทัๅงหมด

5เ3 โุโเ6

แ5

แแ4

โ

โ3

5โเ

โุ343

โุ่63

รวม ปวช.

ทีไมา : งานทะบียน ขຌอมูล ณ วันทีไ แเ มิถุนายน โ55่
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ตารางที่ แ.3 สดงจานวนผูຌบริหารละครูจานกตามสถานภาพ พศ วุฒิการศึกษา ละตาหนง
สถานภาพ

ป.ตรี

ครู

ชานาญการ

ชานาญการพิศษ

ตาหนง
ผูຌบริหาร/ครู

ป. ท

จานวน
ิคนี

วุฒิ
การศึกษา

ขຌาราชการ
พนักงานราชการ
ิครู
ครูพี ิศษสอน
ชาย
หญิง

ผูຌบริหาร/ผนกวิชา

พศ

ผูຌอานวยการละรองผูຌอานวยการ

5

5

-

5

-

-

-

5

ผนกวิชาผຌาละครืไองตงกาย

ไ
้
6
แแ
แ1
็
แโ
6
โ
แ
ใ
ใ
ใ
ใเ
็
แโเ

ไ
6
ไ
้
้
ไ
5
ใ
แ
ใ
แ
แ
แไ
โ
็แ

- - - ไ แ ใ
- ใ แ ่ แ ่
แ แ - 6 แ 5
- โ โ ้ ่ ใ
- โ - แแ 5 6
- ใ - ็ โ 5
โ 5 ไ ่ ่ ไ
- ใ - 6 โ ไ
- แ - โ - โ
- แ - แ แ - - ใ - - ใ
- โ โ แ - ใ
- โ - ใ แ โ
โ แไ ็ โใ แเ โเ
แ ไ แ 6 ใ ไ
6 ไใ โแ ้้ ไ่ ็โ

แ
แ
แ
แ
ไ

2
ไ
แ
แ
5
โ
ไ
โ
แ
แ
ไ
โ็

2
โ
ใ
่
ใ
โ
แ
โ
แ
้
โ
40

ผนกวิชาอาหารละภชนาการ
ผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผนกวิชาการบัญชี
ผนกวิชาการลขานุการ
ผนกวิชาการตลาด
ผนกวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
ผนกวิชาการรงรมละบริการ
ผนกวิชาทองทีไยว
ผนกวิชาสปาละความงาม
ผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ผนกวิชาออกบบ
ผนกวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂค
ผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
รวมทัๅงหมด

ทีไมา : งานบุคลากร ขຌอมูล ณ วันทีไ ใแ สิงหาคม โ55่

-

แ

ไ
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ตารางที่ แ.4 สดงจานวนบุคลากรสนับสนุนการรียนการสอนจานกตามงาน สถานภาพ พศ ละวุฒิการศึกษา

แ
้
-

-

แ
แ
โ
แ
แ

-

-

แ
แ
แ
แ
แ

-

ปริญญาตรี

ม.ตຌนหรือ ตไากวา

ใ
แ
ใ
แ
ไ
6
แ
แ

ปวส./อนุปริญญา

หญิง

แ
ใ
5
-

ม.ปลาย/ปวช.

ชาย

ฝຆายบริหารทรัพยากร
โ้
งานบริหารงานทัไวเป
ไ
แ
งานบุคลากร
แ
งานการงิน
ใ
แ
งานการบัญชี
แ
งานพัสดุ
็
งานอาคารสถานทีไ
แ1
งานทะบียน
แ
งานประชาสัมพันธ์
1
ฝຆายวิชาการ
6
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
1
งานวัดผลละประมินผล
1
งานวิทยบริการละหຌองสมุด
2
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
งานสืไอการรียนการสอน
1
ฝຆายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5
งานกิจกรรมนักรียนนักศึกษา
1
งานปกครอง
1
งานนะนวฯ
1
งานสวัสดิการฯ
1
งานครงการพิศษ
1
ฝຆายแผนงานและความรวมมือ
12
งานวางผนละงบประมาณ
1
งานความรวมมือ
1
งานประกันคุณภาพฯ
1
งานสงสริมผลิตผลฯ
5
งานวิจัยพัฒนา
1
งานศูนย์ขຌอมูลสารสนทศ
โ
งานศูนย์บมพาะ
แ
รวมทัๅงหมด
52
โ
ทีไมา : งานบุคลากร ขຌอมูล ณ วันทีไ 31 สิงหาคม โ55่

วุฒิการศึกษา

แ
-

แ
แ
ใ
แ

ใ
แ
โ
แ
ใ
แ
แ
-

-

แ
แ

โ
แ

แ
แ

-

แ
แ

แ
-

แ
แ

แ
6
-

ใ
แ
โ
แ
6
5
แ
แ

-

แ
แ
โ
แ
แ

-

แ
แ
แ
แ
แ

7

แ - แ - - แ - แ - แ - - แ - แ - แ - - แ - 5 - 5 แ - ไ - แ - แ - - - แ โ โ - - - โ - แ - แ - - - แ 43 แแ 4แ แแ แ แ้ แ7 4

ป.ท

ลูกจຌางชัไวคราว

จานวน
ิคนี

พศ

ลูกจຌางประจา

งานตามครงสรຌางบริหาร
สถานศึกษา

ขຌาราชการ ก.พ.

สถานภาพ

-

13
แ.โ.โ งบประมาณทีไเดຌรับจานวนทัๅงสิๅน ่เุ่6แุใโโ.่5 บาท รายละอียด฿นตารางทีไ แ.5
ตารางทีไ แ.5 สดงงบดานินการ ละงบประมาณ ประจาปการศึกษา โ55่
รายการ
แ. งบบุคลากร
- งินดือน
- งินประจาตาหนง
- คาจຌางประจา
- คาจຌางชัไวคราว
โ. งบดาเนินงาน
- คาตอบทน฿ชຌสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปภค
3. คาเสื่อมราคา
4. งบอุดหนุน
- คาจัดการรียนการสอน
- คาหนังสือรียน
- คาอุปกรณ์การรียน
- คาครืไองบบ
- คากิจกรรม
- สิไงประดิษฐ์คนรุน฿หม
รวมงบประมาณทัๅงสิๅน
คิดเป็นงบดาเนินการ ิงบดาเนินการืงบอุดหนุนี

จานวนเงิน
ิบาที
46ุโเ4ุเ55.่5
32,622,875.32
7,979,315.53
1,396,620.00
4,205,245.00
ุ่44ุ้แเแ.โโ
7,555,651.44
893,449.78
5ุ3เ5ุ534.4เ
โเุ้เโุ63แ.3่
11,265,100.00
4,608,461.38
905,970.00
1,881,900.00
1,991,200.00
250,000.00
่เุ่6แุ3โโ.่5
โุ้35แุ73โ.6เ

ทีไมา : งานวางผนละงบประมาณ ณ วันทีไ ใแ มีนาคม โ55้
แ.3 แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา
พืไอ฿หຌการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรเดຌรวมคิด รวมทา
รวมประมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภาย฿นสถานศึกษาตามครงสรຌางการบริหารงาน
ของสถานศึกษา ดังนีๅ
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ครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ฝ่ายผนงานละความรวมมือ
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล

ฝ่ายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนຌางานบริหารงานทัไวเป
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

หัวหนຌางานวางผนละงบประมาณ
นางวราภรณ์ ยาว์สง

หัวหนຌางานกิจกรรมฯ
นายณัฐวุฒิ พึไงกุศล

หัวหนຌางานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวสภา อัยสุวรรณ์

หัวหนຌางานบุคลากร
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

หัวหนຌางานศูนย์ขຌอมูลสารสนทศ
นายจักรกฤษณ์ ภูทอง

หัวหนຌางานครูทีไปรึกษา
นางมาลี วองกษฎา

หัวหนຌางานวัดผลละประมินผล
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

หัวหนຌางานการงิน
นางจีรพรรณ ยธาปาน

หัวหนຌางานความรวมมือ
นางปຂยะพร ขใมขาว

หัวหนຌางานปกครอง
นางวาสนา วิชียร

หัวหนຌางานวิทยบริการละหຌองสมุด
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ

หัวหนຌางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ อูຌสกุลวัฒนา

หัวหนຌางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวสุภาวดี สมอมาศ

หัวหนຌางานนะนวฯ
นางนงลักษณ์ รียบรຌอย

หัวหนຌางานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางอุบล บญจพงศ์

หัวหนຌางานพัสดุ
นางชฎาภรณ์ ฟດองฟุ้ง

หัวหนຌางานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหนຌางานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา พชรหนองชุม

หัวหนຌางานสือไ การรียนการสอน
นายธีรพล ทองพชร

หัวหนຌางานอาคารสถานทีไ
นายชคชัย จุลภักดิ์

หัวหนຌางานสงสริมผลิตผลการคຌาฯ
นางธนภร ฤทธิกษม

หัวหนຌางานครงการพิศษฯ
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา

ผนกวิชาผຌาละครืไองตงกาย
นางสุวิมล ศรีสง

หัวหนຌางานทะบียน
นางอรอนงค์ ซลิไม
หัวหนຌางานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงลักษณ์ ทองอไา

ผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นางฤดี พชรมณี

ผนกวิชาอาหารละภชนาการ
นางสุนทรี ขงขัน
ผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กลຌาวช

ผนกวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
นายกาชัย ณ พัทลุง

ผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์

ผนกวิชาออกบบ
นายพรสฤษฎ์ วีกຌว

ผนกวิชาการรงรม
นางสาวศจิกานต ปานดี

ผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต ขงขัน

ผนกวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

ผนกวิชาสปาละความงาม
นางสาวสาธินี ตออาวุธ

ผนกวิชาการลขานุการ
นางอรทัย มืองมน

ผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองพชร

ผนกวิชาทองทีไยว
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

ผนกวิชาการตลาด
นางบญจมาศ ชวยดารงค์

ผนภูมิทีไ แ สดงครงสรຌางการบริหารวิทยาลัย
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แ.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลละผลงานของสถานศึกษา ผูຌบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ละผูຌรียน ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึไงป็นทีไยอมรับของสังคม ดยมีระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ ละนานาชาติ
฿นปการศึกษา โ55่ มีดังนีๅ
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบัตร ดังตอไปนีๅ
1.1 กองลูกสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดຌรับรางวัลชนะลิศ การประกวดระบียบถว
ลูกสือนตรนารี ประภทวิสามัญ ระดับจังหวัดละระดับขตพืๅนทีไการศึกษา แ็ มิถุนายน โ55่ ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 เดຌขຌารวมกิจกรรมวทีกลาง : การสดงละครสัๅนสริมภาพลักษณ์อาชีวะ งานตลาดอาชีวะ : R
Cheewa Market ระหวางวันทีไ โ็ – โ้ กรกฎาคม โ55่ ณ บริวณริมคลองผดุงกรุงกษม สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม.
1.3 เดຌรับรางวัลชนะลิศ การประกวดรຌองพลง รีวิวฝมือชน คนสรຌางชาติ กิจกรรมนันทนาการ
วทีกลาง งานตลาดอาชีว : R Cheewa Market ระหวางวันทีไ โ็ – โ้ กรกฎาคม โ55่ ณ บริวณริม
คลองผดุงกรุงกษม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม.
1.4 เดຌรับรางวัลชนะลิศ การขงขันทักษะวิชาชีพการกะสลักนๅาขใง ประจาป โ55่ พืไอ
คัดลือกทีมขຌาขงขันการกะสลักหิมะนานาชาติ วันทีไ แ้ สิงหาคม โ55่ ณ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กทม.
แ.5 เดຌรับรางวัลชนะลิศ ประภทสวยงาม การประกวดพวงมาลา งานพิธี วันปຂยมหาราช
ประจาปพุทธศักราช โ55่ วันทีไ โใ ตุลาคม โ55่ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แ.6 เดຌขຌารวมงานรัฐพิธี วันสมดใจพระมหาธีรราชจຌา ประจาป โ55่ วันทีไ โ5 พฤศจิกายน
2558 ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลทีไ 6 รงพยาบาลสวนสราญรมญ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
แ.็ เดຌรับรางวัลรองชนะลิศอันดับ แ กียรติบัตรหรียญทอง การประกวดพิธีกรละดนซอร์
ประกอบนักรຌองพลงเทยลูกทุง ฿นการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย การ
ขงขันทักษะวิชาชีพละการขงขันทักษะพืๅนฐาน ระดับภาค ภาค฿ตຌ ครัๅงทีไ โ6 ปการศึกษา โ55่
ระหวางวันทีไ โแ – โ5 ธันวาคม โ55่ ณ จังหวัดตรัง
1.8 เดຌรับลละกียรติบัตร Top Grade Awards การขงขันการกะสลักหิมะนานาชาติ
ระหวางวันทีไ ไ – ็ มกราคม โ55้ ณ มืองฮาร์บิๅน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แ.้ เดຌรับลรางวัลชนะลิศ การขงขันทักษะการประกวดพิธีกรละดนซอร์ประกอบนักรຌอง
พลงเทยลูกทุง ประภทนักรຌอง ละกียรติบัตรรางวัลรองชนะลิศอันดับ แ ประภทดนซอร์ประกอบนักรຌอง
พลงเทยลูกทุง ฿นการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย ิอวท.ี การขงขันทักษะ
วิชาชีพละการขงขันทักษะพืๅนฐาน ระดับชาติ ครัๅงทีไ โ5 ประจาปการศึกษา โ55่ ระหวางวันทีไ แ – 5
กุมภาพันธ์ โ55้ ณ จังหวัดนครสวรรค์
แ.แเ เดຌรับรางวัลชนะลิศ กองลูกสือดีดน หมูลูกสือดีดน การประกวดระบียบถว ละรางวัล
รองชนะลิศอันดับ แ ขงปน฿หญรมัน หมูลูกสือวิสามัญหญิง งานชุมนุมลูกสือนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาค฿ตຌ ครัๅงทีไ 6 ประจาปการศึกษา โ55่ ระหวางวันทีไ แ6 – โแ มีนาคม โ55้ ณ คาย
ลูกสือเทยฉลิมพระกียรติ อ.หຌวยยอด จ.ตรัง
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โ. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร ดังตอไปนีๅ
โ.แ นางนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผูຌอานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ป็นวิทยากร
ฝຄกประสบการณ์ ครงการพัฒนาขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา กอนตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงรอง
ผูຌอานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตัๅงตวันทีไ โโ – โ6 มิถุนายน
โ55่
โ.โ นางสาววิภา สามสุวรรณ เดຌรับรางวัลหนึไงสนครูดี ประจาป พ.ศ. โ55่ ผูຌประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ฿นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันทีไ 6 ตุลาคม โ55่
2.3 นางสาววรรณิภา นิลวรรณ ละนายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ เดຌรับรางวัล ครูผูຌสอนดีดน
ประจาป พ.ศ. โ55่ ผูຌประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฿นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันทีไ
6 ตุลาคม โ55่
2.4 นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ ปวส. โ/โ พัฒนาวใบพจ นักศึกษารางวัลชมชย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี ละนายวีรภัทร พัฒนศิลป์ นักรียนรางวัลชมชย ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ิปวช.ี สถานศึกษาขนาด฿หญ ฿นการคัดลือกนักรียน นักศึกษา พืไอรับรางวัลพระราชทานประจาป
การศึกษา โ55่
2.5 เดຌรับรางวัลชนะลิศ การประกวดระบียบถวลูกสือนตรานารี ประภทวิสามัญ ระดับจังหวัด
ละระดับขตพืๅนทีไการศึกษา วันทีไ แ็ มิถุนายน โ55่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลูกสือหญิง
เดຌก ลูกสือวิสามัญ นักรียน ปวช.แ ผนกวิชาการบัญชีุ ผนกการทองทีไยว ผูຌกากับลูกสือวิสามัญ คือ
นางสาวอุเรวรรณ ชานาญกิจ รองผຌกากับลูกสือวิสามัญ คือ นางสาวครือวัลย์ วัฒนาทิพย์ธารงค์
โ.6 การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – อสซ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ประจาป โ55่ ครัๅงทีไ โ5 วันทีไ โไ มิถุนายน โ55่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเชยา อ.เชยา
จ.สุราษฎร์ธานี เดຌรับรางวัลดังนีๅ
แี รางวัลชนะลิศ สปรย์ขจัดคราบจากปลือกสับปะรด นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นางสาว
อัญชริการ ซลีๅ ปวช. ใ การรงรมละบริการ ิmini EPี นางสาวศศิธร คิดประสริฐ นายทรงศักดิ์ มี
ชานาญ นางสาวพชรรัตน์ คาปา นางสาวนันท์นภัส นพสกุล นางสาวภาธินี อักษรสม นางสาวนสิสา
หยองบางเทร ละนายศุภณัฐ พฤกษตระกูล ปวช.ใ การรงรมละบริการ ครูผูຌควบคุม คือ นางกษศิรินทร์
จันทร์สงสง
โี รางวัลชนะลิศ นๅาจิๅมสุกีๅจากนๅาสຌมสับปะรด นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก
นางสาว
นิศาชล วรมธี ปวส.แ/แ อาหารละภชนาการ นางสาวพรรษชล ฉืไอยขุนทด นายรติศักดิ์ สมมาก
นางสาวศิริญากร วิชียรกຌว นางสาวสิรินัดดา พินศษ นางสาวนุชนาถ สิทธิชู นางสาวกรกนก สมชืไอ
นางสาวขวัญฤดี กຌวงาม ละนางสาวนฤภร คงลิศ ปวส. โ/แ อาหารละภชนาการ ครูผูຌควบคุม เดຌก
นางมาลี วองกษฎา นางสาวพใญพร พันธุนะ นางสาวสุภาวดี สมอมาศ นางจริยาท ประดิษฐ์ทรัพย์ ละ
นายณัฐวุฒิ พึไงกุศล
ใี รางวัลชนะลิศ รือพระจาลอง นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นายรัฐนันท์ นันทคีรี นางสาว
ศศิธร อิไมอิบ นางสาวพรญาณี เตรทศพร ปวช. ใ ออกบบ นายวีรภัทร พัฒนศิลป์ นางสาวนรกมล
พรหมจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ณ นาน ละนางสาวกานติมา สุขป้น ปวช. ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม
เดຌก นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ นายสามารถ นียมมุณี ละนางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
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ไี รางวัลชนะลิศ หนังสือภาพประกอบรืไอง คุณหนู คุณธรรม ดย฿ชຌทคนลยีสมือน
จริงผานสมาร์ทฟน ภาคภาษาอังกฤษ นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวรัตนากร มีปຂດน นางสาว
ภัทราพร เพรพรพนา ปวส. แ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม เดຌก นางสาวนาขวัญ จันทร์จารัส
นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี ละนางนริศรา ปทะวานิช
5ี รางวัลชนะลิศ หนังสือภาพประกอบรืไอง คุณหนู คุณธรรม ดย฿ชຌทคนลยีสมือน
จริงผานสมาร์ทฟน นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาววาสิฎฐี ชิงสมอ นายนพกຌา ศรีชัยชนะ นางสาวปลาย
มาศ หอยสกุล นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์ นางสาวศศิธร กวຌางซຌวน นางสาวชฎาภรณ์ กลีๅยงกลา นายภู
ฤทธิ์ นวลนาค นางสาวภัทราพร เพรพรพนา นางสาวรัตนากร มีปຂດน ละนางสาวธันย์ชนก
สิทธิสุวรรณ ปวส.แ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม เดຌก นางสาวนาขวัญ จันทร์จารัส นางสาววรรณสิริ
รินทร์ธราศรี ละนางนริศรา ปทะวานิช
6ี รางวัลรองชนะลิศอันดับ แ การพัฒนาคุกกีๅนยสดสริมผักขม นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นาย
ภัทรนันท์ มุสิกวงศ์ นางสาวนิศาชล วรมธี ละนางสาวบญจพร ระบายศรี ปวส. แ/แ อาหารละ
ภชนาการ ครูผูຌควบคุม เดຌก นางมาลี วองกษฎา ละนางสาวสุภาวดี สมอมาศ
็ี รางวัลรองชนะลิศอันดับ แ ปลือกกลຌวยหอมอบกรอบ นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นาย
พิทักษ์ พชรมณี นายกียรติศักดิ์ คงทอง ละนางสาวภัททิรา ผาจินดา ปวส. แ การรงรมละบริการ
ิทวิภาคีี ครูผูຌควบคุม เดຌก นางปัญจวรรณ ออนหวาน นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ ละนางสาวสาธินี ตอ
อาวุธ
่ี รางวัลรองชนะลิศอันดับ แ มวยเชยาทีไระลึกจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักศึกษาผูຌจัดทาเดຌก
นางสาวอัญชนา ปาลคะชนทร์ นางสาวขวัญชนก ยองกຌว ละนางสาวศันสนีย์ นาคประสงค์ ปวช. ใ
ออกบบ ครูผูຌควบคุม คือ ครูพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
้ี รางวัลรองชนะลิศอันดับ แ ระบบคลังขຌอมูลผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นายภูวดิษฐ์ นพชินวงศ์ นางสาวจนณิสตา ชืๅอพราหมณ์ ปวส.โ/แ คอมพิวตอร์
ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม เดຌก นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ละนางสาวสภา อัยสุวรรณ์
แเี รางวัลรองชนะลิศ อันดับ โ เวน์ลูกถาคัน นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวนิฐา หลักทอง
นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ดຌวง ปวส. แ/แ การรงรมละบริการ นางสาวบุษยมาศ จียวกຍก ละนางสาวสุกัญญา
สมอทอง ปวช. ใ/ใ การรงรมละบริการ ครูผูຌควบคุม เดຌก นางวราภรณ์ ยาว์สง นางสาวสรัลดา พันธ์
ครุฑ ละนางสาวสุธาทิพย์ มณีนตร
แแี รางวัลรองชนะลิศอันดับ โ อพพลิคชัไนจຌงตือน฿หຌขຌาชัๅนรียนตามตารางสอนทีไ
ลงทะบียนรียน นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวขวัญชญา ศรีมัไนคง ปวช. ใ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นายจตุพร
สะรอหมาด ละนายศุภวิทย์ บุญมา ปวช. ใ/โ คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม คือ นางสาวสุภาวดี สมอมาศ
12ี รางวัลรองชนะลิศอันดับ ใ สืไอการศึกษาภาษาอังกฤษ฿นชีวิตประจาวัน นักศึกษาผูຌจัดทา
เดຌก นางสาวอารีภัทร พลังเกร นางสาวภาพตะวัน พชรชวย ละนางสาวนลินทิพย์ นิลทจันทร์ ปวส. โ/โ
คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม เดຌก นางสมควร ปานม ละนางนริศรา ปทะวานิช
13ี รางวัลรองชนะลิศอันดับ ไ หนังสือวิชาคอมพิวตอร์ละการบารุงรักษาพูดเดຌ
นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นางสาวรัชนก สิทธิ์คา ปวช. ใ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาวอรุณรัตน์ สุขอุบล
นางสาวสรชา สเบบาง นางสาวนตรทราย ชูนุຌย นางสาววรวลัญช์ ทพทุงหลวง นางสาวสุดารัตน์
ประทุมตรี นางสาวศิริรัตน์ กຌวศรีจันทร์ นางสาวมณฑ์สิริ อัคราวิวัฒน์ นางสาวชาลิสา ดชมณี ปวช.โ/แ
คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม คือ นายนพรัตน์ เทยถัด
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โ.็ เดຌรับรางวัลชนะลิศ หรียญทอง กีฬาบาสกใตบอลหญิง การขงขันกีฬาอาชีวกมส์ ระดับ
ภาค฿ตຌ ครัๅงทีไ แใ นครกมส์ โเแ5 ระหวางวันทีไ แใ – แ้ กรกฎาคม โ55่ ณ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละ เดຌรับรางวัลรองชนะลิศอันดับ โ หรียญทองดง การขงขันกีฬาอาชีวกมส์ระดับชาติ ครัๅงทีไ แเ
มืองคนกมส์ ระหวางวันทีไ ใเ สิงหาคม – 5 กันยายน โ55่ ณ จังหวัดขอนกน เดຌก นางสาวสุพรรษา
ขวัญสาว์ ปวส. โ ทคนลยีสานักงาน นางสาวจารุมณ ริกกระทก นางสาวมลฤทัย มีลาภ ปวช. แ/แ การ
บัญชี นางสาวรัชนก กຌวออน นางสาวกสรา ลใกขา ปวช. แ การรงรมละบริการ นางสาวนิตยาภรณ์
จียมสกุล นางสาวอานิตยา ซซว ปวช. โ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาวอัมพกา สบูมวง ปวช. ใ คอมพิวตอร์
ธุรกิจ นางสาวพัชรวีร์ ศรีรักษา ปวช. ใ อาหารละภชนาการ นางสาวอุดมพร รัชชะ ปวส. แ การบัญชี
นางสาวนันทิกาน จันทร์นวล ปวส. แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม คือ นายวสารัช อนุพงศ์
2.8 เดຌรับรางวัลชนะลิศ การประกวดรຌองพลงรีวิวฝมือชน คนสรຌางชาติ กิจกรรมนันทนาการวที
กลาง งานตลาดอาชีวะ : R – Cheewa Market ระหวางวันทีไ โ็ – โ้ กรกฎาคม โ55่ ณ บริวณ
ริมคลองผดุงกรุงกษม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม. นักศึกษาผูຌสดง เดຌก นายวิทยา
มณีนຌอย นายสิทธิดช วิชัยดิษฐ ปวส. โ/โ พัฒนาวใบพจ นางสาวพฤกษา หຌศิริ ปวส. แ การตลาด นางสาว
ชุติมา ชติกุญชร ปวส. แ/แ การรงรมละบริการละบริการ นางสาวสุทธิกานต์ พชรกຌว ละนายวีรภัทร
พัฒนศิลป์ ปวช. ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก นายภราดร ศรีธาดา ปวช.ใ ฟชัไนดีเซน์ นางสาวจนจิรา รามทัศน์
ปวช. โ/แ คอมพิวตอร์กราฟຂก ละนางสาวญานิกา หมือนภักดี ปวช.แ/แ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม
เดຌก นางจารุวรรณ อมรกุล ละนางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
2.9 เดຌรับรางวัลรองชนะลิศอันดับ โ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประภทครืไองตงกายจากวัสดุหลือ฿ชຌ
ครงการประกวดสรຌางสรรค์สิไงประดิษฐ์จากวัสดุหลือ฿ชຌ ป โ55่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม วันทีไ โ็ กรกฎาคม โ55่ นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นางสาวนิศฐกานต์ ธานีรัตน์ นางสาวอมวลี
สวางวงษ์ ละนายศิริพงศ์ กาญจนานุกูล ปวช. โ ฟชัไนดีเซน์ ครูผูຌควบคุม คือ นางสุวิมล ศรีสง
2.10 รางวัลรองชนะลิศอันดับ โ ประภทอาชีวศึกษา ครงการ Chinaworld Fashion Design
Contest โเแ5 ภาย฿ตຌความรวมมือระหวางกลุมซในทรัล จากัดละสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ แเ สิงหาคม โ55่ ณ ศูนย์การคຌา Chainaworld Phahurat กรุงทพมหานคร นักรียน
ผูຌจัดทา เดຌก นายภาสกร บุญรักษ์ ละนางสาวมินตรา นาขใงฤทธิ์ ปวส. แ ฟชัไนดีเซน์ ครูผูຌควบคุม คือ
นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
2.11 เดຌรับรางวัลชนะลิศ การขงขันทักษะวิชาชีพการกะสลักนๅาขใง ประจาปการศึกษา โ55่
พืไอคัดลือกทีมเปขงขันการกะสลักหิมะนานาชาติ วันทีไ แ่ – แ้ สิงหาคม โ55่ ณ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงทพมหานคร นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ ปวส. แ
คอมพิวตอร์กราฟຂก นายณัฐวุฒิ อยูจุล นายพัชรักษ์ บรรทา ปวช. ใ วิจิตรศิลป์ ละนายธิติ จิระปฏินันท์
ปวช. ใ ออกบบ ครูผูຌควบคุม คือ นายพฤติพงศ์ วงศ์วรรณา
โ.แโ เดຌรับรางวัลรองชนะลิศอันดับ โ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี การประกวดครงงาน
วิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – อสซ ประจาป โ55่ วันทีไ แ็ – แ้ พฤศจิกายน โ55่ ณ อาคารชาลนจอร์
ศูนย์สดงสินคຌาละการประชุมอิมพใค มืองทองธานี จ.นนทบุรี นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นายอภิธาร
ทีไยวสวง นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขกษม นางสาวบญจรัตน์ จันทร์พฤกษ์ ปวช.โ/โ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครู
ผูຌควบคุม เดຌก นายสามารถ นียมมุณี นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ละนายสพล บุญศรีสวัสดิ์
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2.13 การขงขันกีฬาหมากลຌอมอาชีวศึกษา V-Go ครัๅงทีไ แไ วันทีไ โ6 – โ็ พฤศจิกายน โ55่
ณ วิทยาลัยทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ครูผูຌควบคุมคือ นางวาสนา วิชียร ละนางสาวสาธินี ตออาวุธ
เดຌรับรางวัลดังตอเปนีๅ
1) รางวัลชนะลิศ ประภทบุคคลหญิง นางสาวศิวพร มะยะฉียว ปวส. โ/โ บัญชี
2) รางวัลรองชนะลิศอันดับ แ ประภทคูหญิง เดຌก นางสาวกานดาวดี พุมอินทร์ ปวช. โ
ธุรกิจดอกเมຌ ละนางสาวสริชา ขาวดา ปวส. โ/โ บัญชี
3) รางวัลรองชนะลิศอันดับ ใ ประภททีมหญิง เดຌก นางสาวสุภาณี หมืไน฿จ
ปวส. แ/แ บัญชี นางสาวกุสุมา นาวาทอง ปวช. โ ธุรกิจดอกเมຌ ละนางสาวธนวรรณ วงษ์หวัไน ปวช.แ การ
รงรมละบริการ ิMini E.P)
โ.แไ ทีม SVC Dancing Center ผานการคัดลือกรอบรก ่โ ทีมสุดทຌาย การประกวด
ผนธุรกิจ เดຌรับทุนการศึกษา โเุเเเ บาท ครงการ กรุงเทยยุววาณิช ประจาป โ55่ ประมินผลธุรกิจ
ดย บมจ. ธนาคารกรุงเทย วันทีไ ใเ พฤศจิกายน โ55่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นายวีรภัทร พัฒนศิลป์ ละนางสาวสุทธิกานต์ พชรกຌว ปวช. ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก
นางสาวจนจิรา รามทัศน์ ปวช. โ คอมพิวตอร์กราฟຂก นายมธา ปลีไยนขา นางสาววรัสนันท์ สุขา ละ
นางสาวทิพปภา ออนทอง ปวช. โ ทองทีไยว ละ นางสาวจิตติมา นันตมาส ปวช.ใ/โ บัญชี ครผูຌควบคุม
เดຌก นางจารุวรรณ อมรกุล นางสาวมณฑา หมืไนชนะ ละนางสาวกาญจนา หลืไอมกຌว
โ.แ5 การประชุมวิชาการนักวิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะวิชาชีพละการ
ขงขันทักษะพืๅนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหวางวันทีไ ่ – ้ ธันวาคม โ55่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี อ.มือง จ.สุราษฎร์ธานี เดຌรับรางวัลดังนีๅ
แ. รางวัลชนะลิศ ทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge นักรียนผูຌจัดทา เดຌกนางสาว
กุลนิษฐ์ ควนสม ปวช. โ/แ การตลาด นางสาววิศัลย์ศยา ทพทุงหลวง ละนางสาวมธาวี อทอง ปวช. แ
การตลาด ครูผูຌควบคุมคือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
โ. รางวัลชนะลิศ การขียนผนธุรกิจ นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวณัตินี สิทธิกูล ปวส.
โ/โ พัฒนาวใบพจ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวมานิตา คุຌมจันทร์ ละนางสาวนตรนภา หมทานนท์ ปวส.
โ การตลาด นางสาวนันทภรณ์ สังข์นຌอย ปวส. โ บัญชี ครูผูຌควบคุม คือ นางสาวกาญจนา หลืไอมกຌว
ใ. รองชนะลิศอันดับ แ การขงขันลานิทานพืๅนบຌาน นายวิทยา มณีนຌอย ปวส.โ/โ การ
พัฒนาวใบพจ ครูผูຌควบคุม คือ นางสมควร ปานม
ไ. รองชนะลิศอันดับ โ การขงขันสุนทรพจน์ภาษาเทย นางสาวเพจิตร ชุมนุมพันธ์ ปวส.
โ/โ การบัญชี ครูผูຌควบคตุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล
5. รองชนะลิศอันดับ โ การขงขันรักการอาน ิภาษาเทยี นางสาวอภิชญา จมสุริยา ปวส.
โ/แ การบัญชี ครูผูຌควบคุม คือ นางจารุวรรณ อมรกุล
2.16 ทีมธุรกิจ SVC Dancing Center เดຌรับรางวัลชนะลิศ ดຌาน ความป็นเปเดຌทางธุรกิจ ละ
ผลการประกอบการดีดน ประจาป พ.ศ. โ55่ เดຌรับทุนการศึกษา โเุเเเ บาทละทัศนศึกษาดูงานประทศ
สิงคปร์ ฿นครงการอาชีวสรຌางสรรค์ปรฝันสูธรกิจ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันทีไ โแ
ธันวาคม โ55่ ณ ดຌานหนຌาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม. นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นายวิทยา
มณีนຌอย นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ นายสิทธิดช วิชัยดิษฐ ปวส. โ/โ พัฒนาวใบพจ นางสาวปนัดดา ทอง
กิด ปวส. โ/แ บัญชี ละนางสาวชุติมา ชติกุญชร ปวส. แ/แ การรงรมละบริการละบริการ ครูผูຌ
ควบคุม เดຌก นางจารุวรรณ อมรกุล นางสาวมณฑา หมีไนชนะ ละนางสาวกาญจนา ชวยหลืไอม
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โ.แ็ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะวิชาชีพละ
การขงขันทักษะพืๅนฐาน ระดับภาค ภาค฿ตຌ ระหวางวันทีไ โแ – โ5 ธันวาคม โ55่ ณ วิทยาลัยทคนิคตรัง จ.
ตรัง เดຌรับรางวัล ดังนีๅ
แ. รางวัลชนะลิศ ทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge นักรียนผูຌจัดทา เดຌก
นางสาวกุลนิษฐ์ ควนสม ปวช. 2/1 การตลาด นางสาววิศัลย์ศยา ทพทุงหลวง ละนางสาวมธาวี
อทอง ปวช. 1 การตลาด ครูผูຌควบคุม คือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
โ. รางวัลชนะลิศ การประกอบอาหารเทยชุดบบตะวันตก ิWestern Manu) นักศึกษา
ผูຌจัดทา เดຌก นายกมล รักษ์ชูชืไน ปวส. 2 อาหารละภชนาการ นางสาวนตรชนก นวลมุสิก ละนางสาว
พวงชมพู ขุนทอง ปวส. 1 อาหารละภชนาการ ครูผูຌควบคุม คือ นางสุนทรี ขงขัน
ใ. รางวัลรองชนะลิศอันดับ แ การขียนผนธุรกิจ นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวณัตินี
สิทธิกูล ปวส. 2/2 พัฒนาวใบพจ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวมานิตา คุຌมจันทร์ ละนางสาว
นตรนภา หมทานนท์ ปวส. 2 การตลาด นางสาวนันทภรณ์ สังข์นຌอย ปวส. 2 บัญชี ครูผูຌควบคุม คือ นางสาว
กาญจนา หลืไอมกຌว
ไ. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 การประกวดพิธีกรละดนซอร์ประกอบนักรຌอง
พลงเทยลูกทุง นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาววรัสนันท์ สุธา นางสาวทิพปภา ออนทอง นายพิพัฒน์
มาตะคุ ปวช. 2 ทองทีไยว นายกรียงเกร อยูนุຌย ปวส. 1 การตลาด นางสาวสุทธิกานต์ พชรกຌว ปวช.ใ
คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวจนจิรา รามทัศน์ ปวช. โ คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวชุติมา ชตกุญชร ปวส.
1/1 การรงรมละบริการละบริการ นายวิทยา มณีนຌอย นายสิทธิดช วิชัยดิษฐ ปวส. 2/2 พัฒนาวใบพจ
นางสาวปนัดดา ทองกิด ปวส. 2/1 บัญชี นางสาวพัชรวีร์ ศรีรักษา ปวช. 3/1 อาหารละภชนาการ นาย
พิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ ละนางสาวสุนิสา ชุมบุตร ปวส. 2/2 พัฒนาวใบพจ ครูผูຌควบคุม เดຌก นางจารุวรรณ
อมรกุล นางนฤมล ยຌมศรี นางวาสนา วิชียร นางสาวมณฑา หมืไนชนะ ละนายณัฐวุฒิ พึไงกุศล
5. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะการขายสินคຌาออนเลน์ นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นาย
พิพัน์พณ ศรีสุวรรณ ปวส. 2/2 พัฒนาวใบพจ นายสภณัส ซฝ้า ปวส. 2/1 พัฒนาวใบพจ ครูผูຌควบคุมคือ
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
6. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะการออกบบ 2D Animation นักรียนผูຌจัดทาเดຌก
นางสาวพลอยเพลิน ชวยคุຌม ปวช. 1 คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวนันท์นภัส จริญกุล ปวช. 3 คอมพิวตอร์
กราฟຂก ครูผูຌควบคุม คือ นางสาวนาขวัญ จันทร์จารัส
็. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะการออกบบตกตงภาย฿น หຌองพักผอน Family
Room นักรียนผูຌจัดทา คือ นายนภัส สุขสวัสดิ์ ปวช. 2 ออกบบ ครูผูຌควบคุม คือ นางสาวพัชรีวรรณ
พัฒน์ทองสุข
่. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารเทยป็นชุด นักรียนผูຌจัดทาเดຌก
นางสาวกัญญารัตน์ เทยฤทธิ์ นางสาวชนิการต์ พชรรภาส ละนางสาวกัญญามาส หลใมปาน
ปวช. 3/2 อาหารละภชนาการ ครูผูຌควบคุม คือ นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
9. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 การออกบบละตัดยใบชุดนอนวัยรุนหญิงอายุ 15 – 20 ป
นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นางสาวปาณิษา ผຌวชนะ นางสาวอมวลี สวางวงษ์ นายภาสกร บุญรักษ์ ปวช. 2
ฟชัไนดีเซน์ ครูผูຌควบคุม คือ นางสาวณัฐนีย์ ดนูนาถ
10. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะจิตรกรรมสีนๅาหุนนิไง นักรียนผูຌจัดทา เดຌก
นายอนิรุทธ์ วงษ์ปาน ปวช. 1 วิจิตรศิลป์ ครูผูຌควบคุม คือ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
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แแ. รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการออกบบตຌนฉบับปกหนังสือรืไอง คานิยมหลัก 12
ประการ นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวพรสุดา สุขสงค์ ปวส.2 คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุมคือ นาย
สพล บุญศรีสวัสดิ์
2.18 ครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-อสซ ระดับภาค ภาค฿ตຌ ประจาป พ.ศ. โ55่ ครัๅงทีไ โ6
ระหวางวันทีไ โแ – โ5 ธันวาคม โ55่ ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง เดຌรับรางวัลดังนีๅ
1. รางวัลชนะลิศ หรียญทอง รือพระจาลอง นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นายรัฐนันท์
นันทคีรี นางสาวศศิธร อิไมอิบ นางสาวพรญาณี เตรทศพร ปวช. ใ ออกบบ นายวีรภัทร พัฒนศิลป์
นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ณ นาน ปวช.ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวกานติมา
สุขป้น นายอภิธาร ทีไยวสวง ระดับชัๅน ปวช.โ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม เดຌก นางชนัญญา
สุวรรณวงศ์, นายสามารถ นียมมุณี ละนางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
2. รางวัลชนะลิศ หรียญทอง หนังสือภาพประกอบรืไอง คุณหนู คุณธรรม ดย฿ชຌทคนลยี
สมือนจริงผานสมาร์ทฟน นักรียนผูຌจัดทา เดຌก นางสาวภัทราพร เพรพรพนา นางสาวรัตนากร มีปຂດน
นางสาววาสิฏฐี ชิงสมอ นายนพกຌา ศรีชัยชนะ นางสาวปลายมาศ หอยสกุล นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์
นางสาวศศิธร กวຌางซຌวน นางสาวชฎาภรณ์ กลีๅยงกลา นายภูฤทธิ์ นวลนาค นางสาวธันย์ชนก
สิทธิสุวรรณ ปวส.แ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม เดຌก นางสาวนาขวัญ จันทร์จารัส นางสาววรรณสิริ
รินทร์ธราศรี ละนางนริศรา ปทะวานิช
3. หรียญทองดง สิไงประดิษฐ์ประภทผลิตภัณฑ์สารใจรูป สปรย์ขจัดคราบจากปลือกสับปะรด
นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวอัญชริกา ชลีๅ นายทรงศักดิ์ มีชานาญ นางสาวศศิธร คิดประสริฐ นางสาว
พชรรัตน์ คาปา ปวช.ใ/แ การรงรมละบริการ นางสาวนันท์นภัส นพสกุล นางสาวภาธินี อักษรสม ละ
นายศุภณัฐ พฤกษตระกูล ปวส.แ/โ การรงรมละบริการละบริการ ครูผูຌควบคุม คือ นางกษศิรินทร์
จันทร์สงสง
ไ. เดຌรับรางวัลหรียญงิน สิไงประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารเวน์ลูกถาคัน นักศึกษาผูຌจัดทาเดຌก
นางสาวนิฐา หลักทอง นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ดวง ปวส.แ/แ การรงรมละบริการ นางสาวบุษยมาศ จียม
กຍก นางสาวสุกัญญา สมอทอง ปวช.ใ/ใ การรงรมละบริการ ครูผูຌควบคุม เดຌก นางวราภรณ์ ยาว์สง
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ ละนางสาวสุธาทิพย์ มณีนตร
5. รางวัลชมชย อพพลิคชัไนจຌงตือน฿หຌขຌาชัๅนรียนตามตารางสอนทีไลงทะบียนรียน
นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวขวัญชญา ศรีมัไนคง ปวช. ใ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นายจตุพร สะรอหมาด
ละนายศุภวิทย์ บุญมา ปวช. ใ/โ คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม คือ นางสาวสุภาวดี สมอมาศ
6. รางวัลชมชย สืไอนวัตกรรมการศึกษาภาษาอังกฤษ฿นชีวิตประจาวัน นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก
นางสาวอารีภัทร พลังเกร นางสาวภาพตะวัน พชรชวย นางสาวนลินทิพย์ นิลทจันทร์ ปวส. โ/โ
คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม เดຌก นางสมควร ปานม ละนางนริศรา ปทะวานิช
็. รางวัลชมชย หนังสือวิชาคอมพิวตอร์ละการบารุงรักษาพูดเดຌ นักรียนผูຌจัดทา เดຌก
นางสาวรัชนก สิทธิ์คา ปวช. ใ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาวอรุณรัตน์ สุขอุบล นางสาวสรชา สเบบาง
นางสาวนตรทราย ชูนุຌย นางสาววรวลัญช์ ทพทุงหลวง นางสาวสุดารัตน์ ประทุมตรี นางสาวศิริรัตน์ กຌว
ศรีจันทร์ นางสาวมณฑ์สิริ อัคราวิวัฒน์ นางสาวชาลิสา ดชมณี ปวช.โ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม
คือ นายนพรัตน์ เทยถัด

22
8. รางวัลชมชย มวยเชยาทีไระลึกจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักรียนผูຌจัดทาเดຌก นางสาวอัญชนา
ปาลคะชนทร์ นางสาวขวัญชนก ยองกຌว ละนางสาวศันสนีย์ นาคประสงค์ ปวช.ใ ออกบบ ครูผูຌควบคุม คือ
นายพุฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
9. รางวัลชมชย ระบบคลังขຌอมูลผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นักศึกษาผูຌจัดทา
เดຌก นายภูวดิษฐ์ นพชินวงศ์ ละนางสาวจนณิสตา ชืๅอพราหมณ์ ปวส.โ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ ครูผูຌควบคุม
เดຌก นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ละนางสาวสภา อัยสุวรรณ์
โ.แ้ ลละกียรติบัตร Top Grade Awards การขงขันการกะสลักหิมะนานาชาติ ระหวางวันทีไ ไ
– ็ มกราคม โ55้ ณ มืองฮาร์บิๅน สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นายพุทธิชัย
มิตรพิทักษ์ ปวส. แ คอมพิวตอร์กราฟຂก นายณัฐวุฒิ อยูจุล นายพัชรักษ์ บรรทา ปวช. ใ วิจิตรศิลป์ ละนาย
ธิติ จิระปฏินันท์ ปวช. ใ การออกบบ ครูผูຌควบคุม คือ นายพฤติพงศ์ วงศ์วรรณา
โ.โเ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะวิชาชีพละ
การขงขันทักษะพืๅนฐาน ระดับชาติ ครัๅงทีไ โ5 ระหวางวันทีไ แ – 5 กุมภาพันธ์ โโ5้ ณ จังหวัดนครสวรรค์
เดຌรับรางวัลดังนีๅ
แ. รางวัลชนะลิศ ทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge นักรียนผูຌจัดทา เดຌกนางสาว
กุลนิษฐ์ ควนสม ปวช. โ/แ การตลาด นางสาววิศัลย์ศยา ทพทุงหลวง ละนางสาวมธาวี อทอง ปวช. แ
การตลาด ครูผูຌควบคุมคือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต
2. เดຌรับลรางวัลชนะลิศ การขงขันทักษะการประกวดพิธีกรละดนซอร์ประกอบนักรຌอง
พลงเทยลูกทุง ประภทนักรຌอง ละกียรติบัตรรางวัลรองชนะลิศอันดับ แ ประภทดนซอร์ประกอบนักรຌอง
พลงเทยลูกทุง นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาววรัสนันท์ สุธา นายพิพัฒน์ มาตะคุ ปวช. 2 ทองทีไยว
นางสาวสุทธิกานต์ พชรกຌว นายวีรภัทร พัฒนศิลป์ ปวช.ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวจนจิรา รามทัศน์
ปวช. โ คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวชุติมา ชตกุญชร ปวส. 1/1 การรงรมละบริการละบริการ นาย
วิทยา มณีนຌอย นายสิทธิดช วิชัยดิษฐ ปวส. 2/2 พัฒนาวใบพจ นางสาวปนัดดา ทองกิด ปวส. 2/1 บัญชี
นางสาวพัชรวีร์ ศรีรักษา ปวช. 3/1 อาหารละภชนาการ นายพิพัฒน์พน ศรีสุวรรณ ปวส. โ/โ พัฒนาวใบ
พจ ละนางสาววิศัลย์ศยา ทพทุงหลวง ปวช. แ การตลาด ครูผูຌควบคุม เดຌก นางจารุวรรณ อมรกุล นาง
นายณัฐวุฒิ พึไงกุศล ละนายธีรพันธ์ คงขันธ์
3. รางวัลชนะลิศอันดับ แ การขียนผนธุรกิจ นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวณัตินี สิทธิกูล
ปวส. โ/โ พัฒนาวใบพจ นายทวีวุฒิ พิมพิลา นางสาวมานิตา คุຌมจันทร์ ละนางสาวนตรนภา หมทานนท์
ปวส. โ การตลาด นางสาวนันทภรณ์ สังข์นຌอย ปวส. โ บัญชี ครูผูຌควบคุม คือ นางสาวกาญจนา หลืไอมกຌว
2.21 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิไงประดิษฐ์ของคนรุน฿หม ประจาปการศึกษา โ55่
ระดับชาติ ระหวางวันทีไ แ5-แ่ กุมภาพันธ์ โ55้ ณ หຌางสรรพสินคຌา ดอะมอลล์ สาขาบางกะปຂ
กรุงทพมหานคร เดຌรับรางวัลดังนีๅ
แ. รางวัลหรียญทอง สิไงประดิษฐ์ดຌานหัตถศิลป์ รือพระจาลอง นักศึกษา
ผูຌจัดทา เดຌก นายรัฐนันท์ นันทคีรี นางสาวศศิธร อิไมอิบ นางสาวพรญาณี เตรทศพร นายวีรภัทร พัฒนศิลป์
นางสาวนรกมล พรหมจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ณ นาน ปวช.ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวกานติมา สุขป้น
นายอภิธาร ทีไยวสวง ปวช.โ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม เดຌก นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ นายสามารถ
นียมมุณี ละนางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
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2. รางวัลหรียญทอง หนังสือภาพประกอบรืไอง คุณหนู คุณธรรม ดย฿ชຌ

ทคนลยีสมือนจริงผานสมาร์ทฟน นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาววาสิฎฐี ชิงสมอ นายนพกຌา ศรีชัยชนะ
นางสาวปลายมาศ หอยสกุล นางสาวธัญชนก มีสมวงษ์ นางสาวศศิธร กวຌางซຌวน นางสาวชฎาภรณ์
กลีๅยงกลา นางสาวภูฤทธิ์ นวลนาค นางสาวภัทราพร เพรพรพนา นางสาวรัตนากร มีปຂດน ละนางสาว
ธันย์ชนก สิทธิสุวรรณ ปวส.แ คอมพิวตอร์กราฟຂก ครูผูຌควบคุม เดຌก นางสาวนาขวัญ จันทร์จารัส นางสาว
วรรณสิริ รินทร์ธราศรี ละนางนริศรา ปทะวานิช
ใ. หรียญทองดง สิไงประดิษฐ์ประภทผลิตภัณฑ์สารใจรูป สปรย์ขจัดคราบจาก
ปลือกสับปะรด นักรียน นักศึกษาผูຌจัดทา เดຌก นางสาวอัญชริกา ชลีๅ นายทรงศักดิ์ มีชานาญ นางสาว
ศศิธร คิดประสริฐ นางสาวพชรรัตน์ คาปา ปวช.ใ/แ การรงรมละบริการ นางสาวนันท์นภัส นพสกุล
นางสาวภาธินี อักษรสม นายศุภณัฐ พฤกษตระกูล ปวส.แ/โ การรงรมละบริการ ครูผูຌควบคุม คือ นาง
กษศิรินทร์ จันทร์สงสง
โ.22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจัดครงการยกยองชิดชูกียรติ คนดีคนกงศรีอาชีวะ ฿หຌก
นักรียน นักศึกษาทีไสารใจการศึกษา฿นปการศึกษา โ55่ มีผูຌรับกียรติบัตรดังนีๅ
ระดับปวช. นางสาวพรญาณี เตรทศพร ปวช. ใ ออกบบ นางสาวกัญญามาส หลใมปาน ปวช. ใ/โ อาหาร
ละภชนาการ นางสาวลัดดาวรรณ พชรานันท์ ปวช.ใ/ไ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาวรัชนก สิทธิ์ดา ปวช. ใ/แ
คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาววรารัตน์ ดงพใชร ปวช. ใ/แ อาหารละภชนาการ นางสาว กิไงกาญจน์ มืองศรี
ปวช.ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก นายบัญญพนต์ ทวีกุล ปวช. ใ/ใ การบัญชี นางสาวรุงสิริกิต อรัญญะ ปวช.ใ การ
ทองทีไยว นางสาวมธินี หุຌยวชศาสตร์ ปวช.ใ/แ การตลาด นายนัฒิวุธ มือง฿หม ปวช.ใ คหกรรมศาสตร์
นางสาวมณีวรรณ กศกุล ปวช.ใ/ใ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาวสุปຂญชาน์ ศรีปารยะ ปวช. ใ การรงรมละ
บริการ ิMini E.P.ี นางสาวอรวรรณ มืองฉิม ปวช.ใ/โ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาวขวัญกมล วงศ์จริญ ปวช.
ใ การรงรมละบริการ นางสาวมณีวรรณ กศกุล ปวช.ใ/ใ คอมพิวตอร์ธุรกิจ นางสาวกนกวรรณ หนูมาก
ปวช. ใ/โ การบัญชี นางสาวสุทธิกานต์ พชรกຌว ละนายวีรภัทร พัฒนศิลป์ ปวช. ใ คอมพิวตอร์กราฟຂก
ระดับปวส. นายวิทยา มณีนຌอย นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน์ นายสิทธิดช
วิชัยดิษฐ์ ปวส. โ/โ พัฒนาวใบพจ นางสาวทัศนีย์ วรวานิช ปวช. โ/แ การบัญชี นางสาวนันทกานต์ ชุยสกุล
ปวส.โ/โ การบัญชี นางสาวสุธิดา รัตนารมย์ ปวส. โ การจัดการทัไวเป นายรติศักดิ์ สมมาก นายศุภพิชญ์
พธิ์นคร นางสาวพรรษชล ฉืไอยขุนทด นางสาวจันทิมา ทองสงค์ ปวส. โ/แ อาหารละภชนาการ นายวีรพล
จันรอด ปวส. โ/โ อาหารละภชนาการ นางสาวดรณพร ฿จตรง ปวส.โ/แ คหกรรมศาสตร์ นางสาวสุภาวดี
นาภรณ์ ปวส.โ ผຌาละครืไองตงกาย นางสาวนันทภรณ์ สังข์นຌอย ปวส. โ/แ การบัญชี นางสาวนริชา ขาวดา
ปวส. โ/โ การบัญชี นางสาววันทนา ชยบัวกຌว ปวส. โ/ใ การบัญชี นายสภณัส ซฝ้า ปวส. โ/แ พัฒนาวใบ
พจ นางสาวณัตินี สิทธิกูล ปวส. โ/โ พัฒนาวใบพจ นางสาว อรุณรัตน์ บุญนิไม ปวส. โ ทคนลยีสานักงาน
นางสาวอมรรัตน์ ชวยบารุง ปวส. โ การจัดการทัไวเป นางสาวอนิศรา ตันจรูญ ปวส. โ/แ การรงรมละ
บริการละบริการ นายพงศ์พิพัฒน์ พชรอยางดี ปวส. โ การรงรมละบริการละบริการ ิทวิภาคีี
2.23 ผลงานดีดนระดับสถานศึกษากลุมวิชาภาษาเทยเดຌจัดกิจกรรมวันสาคัญดังตอเปนีๅ
วันสุนทรภู วันที่ โ6 มิถุนายน โ55่ มีการประกวด ดังนีๅ
แี การอานทานองสนาะ ระดับ ปวช. ชนะลิศ นางสาวอินทิรา จันทร์กิด ปวช. โ/แ การ
บัญชี รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวพชรรัตน์ คาปา ปวช. แ/แ การรงรมละบริการ รองชนะลิศอันดับ โ
นางสาวดาราวดี วังคะติ ปวช. แ/แ การรงรมละบริการ รางวัลชมชย นางสาวรุจิราภรณ์ จริญผล ปวช.
แ/ใ การรงรมละบริการ นางสาวภาวดี เชยขวง ปวช. ใ/แ การรงรมละบริการ ละนางสาวปารสุภา
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พชรทวน ปวช. แ/โ การบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวอรวรรณ ณ ระนอง ปวส. แ/แ บริการ
อาหารละครืไองดืไม รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวสุภาวดี บัวทองคา ปวส. แ อาหารละภชนาการ รอง
ชนะลิศอันดับ โ นายณัฐพล สุก฿ส ปวส. แ อาหารละภชนาการ รางวัลชมชย นางสาวลลิดา จารุปกรณ์
ปวส. แ อาหารละภชนาการ ละนางสาวกนกวรรณ พรหมสวัสดิ์ ปวส. แ/ใ การบัญชี
โี การตงกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะลิศ นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิชียร นางสาว
พใญภัสรา บุญญภาส ปวช แ/แ การบัญชี รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวมาริสา จันทรจน์ นางสาวสุดารัตน์
นาคอนุคราะห์ ปวช. แ/โ การบัญชี รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวธันวดี ชูชวยสุวรรณ นางสาวนันทวรรณ
สิทธิชน ปวช. แ/แ การทองทีไยว รางวัลชมชย นางสาวศภิตา รอดเทย นางสาวสุธาทิพย์ รักษายศ ปวช.
แ/5 การบัญชี นางสาวสิริวรรณ รืองสุวรรณ ละนางสาวกมลลักษณ์ รักขาว ปวช 1/2การลขานุการ ระดับ
ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวสุทธิดา กษกุล นางสาววิลาศินี มณีจริญ ปวส. แ การตลาด รองชนะลิศ
อันดับ แ นางสาวกรรธิมา ดวงจันทร์ นางสาวจันทร์ฑิรา ดวงจันทร์ ปวส. แ การจัดการทัไวเป รองชนะลิศ
อันดับ โ นางสาวกศนี ผลทับทิม นางสาวประเพพิมพ์ เทยประยูร ปวส. แ ธุรกิจสืๅอผຌา รางวัลชมชย
นางสาวสุภัสรา ศรีทพ นางสาวอรณัญช์ ชูดง ปวส. แ การจัดการทัไวเป นางสาวธัญญาวดี เพฑูรย์
นางสาวหัติยา อติชาติ ปวส. แ/โ คอมพิวตอร์กราฟຂก นางสาวมัทนียา สังข์คร นางสาวอุมาภรณ์ หนูสีดา
ปวส. แ/แ อาหารละภชนาการ
ใี การวาดภาพตัวละคร฿นวรรณคดีรืไองพระอภัย รางวัลชนะลิศ นางสาวกนกภรณ์
คงกษตร ปวช. ใ วิจิตรศิลป์ รางวัลรองชนะลิศอันดับ แ นางสาวดรัณรัตน์ สงตะกร ปวช. ใ วิจิตรศิลป์
รองชนะลิศอันดับ โ นายสหภาพ รักรอด ปวช. ใ วิจติ รศิลป์ รางวัลชมชย นางสาวณัฐนรี กองกุล ละ
นายสมยศ สือสอสิทธิ์ ปวช. ใ วิจิตรศิลป์
ไี การวาดภาพหมือนสุนทรภู รางวัลชนะลิศ นางสาวพใญพร พิมพ์ลอย ปวช. โ วิจิตร
ศิลป์ รองชนะลิศอันดับ แ นายอุดมพจน์ วองผูຌดี ปวช. โ วิจิตรศิลป์ รองชนะลิศอันดับ โ นายนนทวัฒน์
ทองนຌอย ปวช. โ วิจิตรศิลป์ รางวัลชมชย นางสาวจุฑามาศ รักมือง ละนายอภิสิทธิ์ มืองพรຌอม ปวช. โ
วิจิตรศิลป์
วันภาษาไทยแหงชาติ วันที่ โ้ กรกฎาคม โ55่ มีการประกวดดังนีๅ
แี การคัดลายมือ ระดับ ปวช. รางวัลชนะลิศ นางสาวภาวินี รักกะปา ปวช. แ ทองทียไ ว
รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวธิดารัตน์ อิไม฿จ ปวช. แ/แ การตลาด รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวศศธร
พูลสมบัติ ปวช. แ การทองทีไยว รางวัลชมชย นางสาวพรญาณี เตรทศพร ปวช. ใ การออกบบ ละนางสาว
ผุสดี นักรบ ปวช. แ การตลาด ระดับปวส. ชนะลิศ นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ดวง ปวส. แ/แ การรงรมละ
บริการ
รองชนะลิศอันดับแ นางสาวชุติกาญจน์ ประทุมสุวรรณ ปวส. แ/แ การรงรมละบริการ รองชนะลิศอันดับ
โ นางสาว ปຂยมาภรณ์ ทาชี ปวส. แ การจัดการทัไวเป รางวัลชมชย นางสาวสมรัณฎา รักรอด ปวส. แ/โ
การรงรมละบริการ ละนางสาวอุมาพร ทองปาน ปวส. แ/แ การรงรมละบริการ ระดับครูและ
เจ้าหน้าที่฿นสถานศึกษา รางวัลชนะลิศ นางสาวหัทยา เทยปาน จຌาหนຌาทีไงานบุคลากร รองชนะลิศอันดับ แ
นางอรทัย มืองมน ครูผนกลขานุการ รองชนะลิศอันดับ โ นางกาญจนา เชยมุสิก จຌาหนຌางานการบัญชี
รางวัลชมชย นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล จຌาหนຌาทีไงานอาชีวทวิภาคี ละนายสมชค ราชบุรี ครูผนกการ
บัญชี
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โี การขงขันตงกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะลิศ นางสาวกานต์รวี อินทร์สุวรรณ
นางสาวจุฑาทิพย์ สวัสดี ปวช. แ การทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวสุดารัตน์ สังข์นຌอย นางสาว
นารีรัตน์ ธรรมปรีชา ปวช แ การทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวรุงนภา ขุนพใชร นางสาวธัญลักษณ์
จันทบาล ละนางสาวฑิตยภา ตันทา ปวช.แ การทองทีไยว รางวัลชมชย นางสาวสวยลาวัลย์ ดียคตร์กຌว
นางสาวภาวิณี รักกะปา นางสาวอรพรรณ อบมณี นางสาวอัจฉรียา นวลวัฒน์ ปวช. แ การทองทีไยว
ระดับ ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวรัตนาภรณ์ กຌวชู นางสาวปวีณา ปรีชา ปวส. แ/แ การรงรมละ
บริการละบริการ รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวจุฑามาศ นฤมิตร ละนางสาวชุติมา ชติกุญชร ปวส. แ/แ
การรงรมละบริการ รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ดวง นางสาวนิษฐา หลักทอง ปวส. แ/แ
การรงรมละบริการ รางวัลชมชย นายปຂยะณัฐ ทิมประสริฐ นายธัชชัย ลาบุญตา ปวส. แ/โ การรงรม
ละบริการ นางสาวณัฐธิดา ชวยหลืไอม ละนางสาวทิพวรรณ ขาวบຌานนา ปวส. 1/2 การรงรมละ
บริการ
ใี การอานรຌอยกຌวรຌอยกรอง ระดับปวช. รางวัลชนะลิศ นางสาวพรทิพย์ กຌวพชร ปวช. แ
การทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวอัจฉรียา นวลวัฒน์ ปวช แ การทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ โ
นางสาววิสุดา ศรีมณี ปวช.แ การทองทีไยว รางวัลชมชย นางสาวทิตยภา ตันทา ละนางสาวภาวิณี
รักกะปา ปวช. แ การทองทีไยว ระดับ ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวสิรินญา นืองทอง ปวส. แ/แ การ
รงรมละบริการ รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวจันทนา สุวรรณมาก ปวส. แ การจัดการทัไวเป รองชนะลิศ
อันดับ โ นางสาวชุติมา ชติกุญชร ปวส. แ/แ การรงรมละบริการ รางวัลชมชย นางสาวนิษฐา หลักทอง
ปวส. แ/แ การรงรมละบริการ ละนางสาวปานฤดี สิงห์สวัสดิ์ ปวส. แ การจัดการทัไวเป ระดับครูและ
เจ้าหน้าที่฿นสถานศึกษา รางวัลชนะลิศ นายสมชค ราชบุรี ครูผนกการบัญชี
วันแมแหงชาติ วันที่ แโ สิงหาคม โ55่ มีการประกวดดังนีๅ
แี การตงกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะลิศ นางสาวสุนิษสา ขวัญทองอินทร์ นางสาว
สุกัญญา จันทร์พใงพใญ ปวช.แ/โ การตลาด รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวศศธร พลูสมบัติ นางสาวสุภาภรณ์
นวลมุสิก ปวช. แ การทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวชนนิกานต์ ตปนิยนนันท์ นางสาวศิรัญญา
วิจิตรตกูล ปวช. แ/แ อาหารละภชนาการ รางวัลชมชย นางสาวอัจฉรียา นวลวัฒน์ นายวรพล บุญยัง
ปวช แ การทองทีไยว นางสาวศุภกานต์ ขามกຌว ละนางสาวชลัญดา กลับนຌอม ปวช. 1/2 การตลาด
ระดับ ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวญาณีนาถ อินทรทัศน์ นางสาวปรัสพฤกษ์ นาวงศ์ ปวส. แการตลาด
รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวอรัญญา ชัยยะ นางสาวทิพวรรณ ขาวบຌานนา ปวส. แ/โ การรงรมละ
บริการ รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวจุฑามาศ นฤมิตร นางสาวชุติมา ชติกุญชร ปวส. แ/แ การรงรม
ละบริการ รางวัลชมชย นางสาวอินทุอร อิสรา นางสาวอุมาพร ทองชวง ปวส. แ การตลาด นางสาว
สิรินญา นืองทอง ละนายพลภัชร์ จานียร ปวส. แ/แ การรงรมละบริการ
โี การขียนรียงความ ระดับปวช. รางวัลชนะลิศ นางสาวนารีรัตน์ ธรรมปรีชา ปวช. แ
ทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวชติกา สรรพใชร์ ปวช. แ คหกรรมพืไอการรงรมละบริการ รอง
ชนะลิศอันดับ โ นางสาวรุงนภา ขุนพใชร ปวช. แ/แ การรงรมละบริการ รางวัลชมชย นางสาวจุฑารัตน์
พระวิวงศ์ ปวช. แ/โ อาหารละภชนาการ ละนางสาวอัจรียา นวลรัตน์ ปวช. ใ/แ การบัญชี ระดับ
ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวทิพวรรณ ขาวบຌานนา ปวส. แ/โ การรงรมละบริการ รองชนะลิศอันดับ แ
นางสาวมินตรา นาขใงฤทธิ์ ปวส. แทคนลยีฟชัไนดีเซน์ รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวรัตนาภรณ์ ถຌวชู
ปวส. แ/โ การรงรมละบริการ รางวัลชมชย นางสาวจิตราพัชร สอนประสม ปวส. แ/แ การรงรมละ
บริการ ิทวิภาคีี ละนางสาวสาวิตรี คงพยักฆ์ ปวส. แ/โ การรงรมละบริการ
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ใี การรຌองพลง ประเภทนักร้องชาย รางวัลชนะลิศ นายวราทพ อุดมประชารักษ์
ปวช. แ การทองทีไยว ประเภทนักร้องหญิง รางวัลชนะลิศ นางสาวมัธวรรณ ปลอดรักษ์ ปวส. แ การ
ทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวหทัยรัตน์ สืบบุตร ปวส. แ การตลาด รองชนะลิศอันดับ โ
นางสาวพรพนา สงสน ปวช แ การทองทีไยว นางสาวนารีรัตน์ ธรรมปรีชา ปวช. 1/2 การรงรมละ
บริการ รางวัลชมชย นางสาวศิริรัตน์ คงทอง ปวช. แ/โ การรงรมละบริการ ระดับครูและเจ้าหน้าที่฿น
สถานศึกษา รางวัลชนะลิศ นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูร จຌาหนຌาทีไงานอาชีวศึกษาทวิภาคี รองชนะลิศอันดับ
แ นายปรัชญา ผลจันทร์ ครูฝຄกสอน รองชนะลิศอันดับ โ นายวิษณุ อนุกูล ครูฝຄกสอน รางวัลชมชย
นางสาวจันทิรา สัมฤทธิ์ ครูฝຄกสอน
วันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม โ55่ มีการประกวดดังนีๅ
แี การตงกลอนสด ระดับ ปวช. รางวัลชนะลิศ นายอาวีรวิทย์ กสยดม นายนวรินทร์
สีวกุล ปวช. แ/ใ คอมพิวตอร์ธุรกิจ รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวอรุณทัย ชูวารี ปวช. โ/โ การบัญชี รอง
ชนะลิศอันดับ โ นางสาวนางสาวปุณยวีร์ บุรินทรกษฐ์ ละนางสาวอทิตยา กละกะ ปวช. แ/5 การบัญชี
ระดับ ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวกันยารัตน์ อุทุมภค นางสาวกาญจนา สิทธิพงษ์ ปวส. แ/แ การบัญชี
รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวชติรส หนูชวย นางสาวพลอยเพลิน พชรกຌว ปวส. แ/แ การบัญชี
รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวจิราภรณ์ กละกะ นางสาวพรนภา นิคมพชร ปวส. แ/แ การบัญชี รางวัล
ชมชย นางสาวธนิศา นาคฤทธิ์ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์พชร ปวส. โ/แ การบัญชี นางสาวสิริภรณ์
ปຂດนนัย นางสาวภานิพัตต์ กຌวพิชัย ปวส. แ/โ การบัญชี
โี การขียนรียงความ รางวัลชนะลิศ นางสาวธัญวรัตน์ สบายทຌ ปวช. แ คหกรรมพืไอการ
รงรมละบริการ รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวจันทิมา จຌงวุฒิ ปวช. แ/5 การบัญชี รองชนะลิศอันดับ
โ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ นาคมือง ปวช.แ คหกรรมพืไอการรงรมละบริการ ระดับ ปวส. รางวัลชนะลิศ
นางสาวอังคณา สงสูง ปวส. โ/แ การบัญชี รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวภัทรียา กลิไนคลຌาย ปวส. โ/โ
การบัญชี รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวนันทริกา สุขทอง ปวส. โ/ใ การบัญชี รางวัลชมชย นางสาว
ศิรินภรณ์ กຌวทองดี ปวส. แ/แ คหกรรม นางสาวสุชาดา อินทร์ทอง ปวส. โ/ใ การบัญชี ละนางสาว
ขวัญฤทัย กຌวมือง ปวส. โ/แ การบัญชี
ใี การรຌองพลง ประเภทนักร้องชาย รางวัลชนะลิศ นายศักดิ์สิทธิ์ สงตาขุน ปวช. แ การ
รงรมละบริการ รองชนะลิศอันดับ แ นายปวีณ เผชู ปวส. โ การบัญชี ประเภทหญิง รางวัลชนะลิศ
นางสาวภานิพัตต์ กຌวพิชัย ปวส. แ การบัญชี รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวจิรนันท์ ชัยชานิ ปวช.โ การ
ทองทีไยว รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวศศิธร รัตน์วิมกข์ ปวส. แ การตลาด รางวัลชมชย นางสาวกวินตร
พัฒน์ระฆังดาน ปวช. ใ การทองทีไยว นางสาวอภิญญา จริญภักดี ปวส. โ การบัญชี ระดับครูและ
เจ้าหน้าที่฿นสถานศึกษา รางวัลชนะลิศ นางสาวทิพวรรณ ศักรางกุล จຌาหนຌาทีไงานอาชีวศึกษาทวิภาคี รอง
ชนะลิศอันดับ แ นางวิจิตรา มีพียร จຌาหนຌาทีไงานวิจัย รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวบงกช เทยปาน
จຌาหนຌาทีไงานบุคลากร
วันครู ครงการ แ6 มกรา น้อม฿จบูชา เทิดพระคุณครู วันที่ แ6 มกราคม โ55้ มีการประกวดดังนีๅ
แี การตงคาขวัญ ระดับ ปวช. รางวัลชนะลิศ นายวีรภัทร กองสิน ปวช. แ วิจิตรศิลป์
รองชนะลิศอันดับ แ นางสาวศศิวิมล พัฒนถลาง ปวช. แ/แ การบัญชี รองชนะลิศอันดับ โ นายวัชรพงษ์
พึไงนุสนธิ์ ปวช.แ วิจิตรศิลป์ รางวัลชมชย นายศุภกิตต์ กืๅอดช นางสาวปัทมพร ปลืๅมกระจาง ปวช. แ
วิจิตรศิลป์ ระดับ ปวส. รางวัลชนะลิศ นางสาวธิดารัตน์ สวางสง ปวส.แ/โ การบัญชี รองชนะลิศอันดับ แ
นางสาวบญจวรรณ ทองทิพย์ ปวส. แ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ รองชนะลิศอันดับ โ นางสาวณัฐธิดา ทาวียง
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ปวส. แ/โ การบัญชี รางวัลชมชย นางสาวอังคณา สงสูง ปวส.โ/แ การบัญชี นางสาววิลาวรรณ ทับทิมหิน
ปวส. แ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ
โี การขียนขຌอความประทับ฿จ สาขาวิชาการบัญชี ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ นายสมจิต
ขงขัน ผูຌขียนคือ นางสาวเพจิตร ชุมนุมพันธ์ ปวส. โ/แ การบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ ครูทีไนักรียน
ประทับ฿จคือ ครูศรีเพร ภาราทอง ผูຌขียนคือ นางสาวจณิสตา คุปต์ธรรมสาร ปวช. ใ/แ การลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูกาญจนา หลืไอมกຌว ผูຌขียนคือ นางสาวสุธิดา ทนจินดา
ปวส. แ สาขาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูกาชัย ณ พัทลุง ผูຌขียน
คือ นางสาวอุษณา เกรวงศ์ ปวส. แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคหกรรม ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครู
ปຂยาภรณ์ กัๅนกตุ ผูຌขียนคือ นางสาวชติรส วิชัยดิษฐ์ ปวช. โ คหกรรมพืไอการรงรมละบริการ
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแตงกาย ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูสุวิมล ศรีสง ผูຌขียนคือ นางสาวสุธิดา จันทร
ปวช. ใ ฟชัไนดีเซน์ สาขาอาหารและภชนาการ ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูชนันณัตถ์ สมิงชัย ผูຌขียน
คือ นางสาวนริศนา เตรรัตน์ ปวช. ใ/แ อาหารละภชนาการ สาขาวิชาการรงแรมและบริการ ครูทีไนักรียน
ประทับ฿จคือ ครูศจิกานต ปานดี ผูຌขียนคือ นางสาวอุมาพร ทองปาน ปวส. แ/แ การรงรมละบริการ
ละบริการ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ผูຌขียนคือ นายวีรภัทร
กองสิน ปวช. แ วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ผูຌขียนคือ นางสาวพรญาณี เตรทศพร ปวช. ใ การออกบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ครูทีไนักรียน
ประทับ฿จคือ ครูชนัญญา สุวรรณวงศ์ ผูຌขียนคือ นางสาวจุรีพร นาคผุด ปวช. โ/แ คอมพิวตอร์กราฟຂก
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูรุงนภา หนูพชร ผูຌขียนคือ นางสาวธัญญวดี
หาญสุวรรณ ปวส. แ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ ครูทีไนักรียนประทับ฿จคือ ครูวิมล
สุพรรณดิษฐ ผูຌขียนคือ นางสาวจิราพัชร สงพันธ์ ปวส. แ/แ คอมพิวตอร์ธุรกิจ
1.5 ความสาเรใจตามเป้าหมายการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสารใจตามป้าหมายของการดานินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาป
การศึกษา โ55่ ซึไงประชาคมของสถานศึกษา฿หຌความหในชอบมีดังนีๅ
ดຌาน
แ. ผูຌรียนละผูຌสารใจการศึกษา

ป้าหมายความสารใจ
พัฒนาผูຌรียนละผูຌสารใจการศึกษาอาชีวศึกษา฿หຌมีความรูຌ฿นชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ สามารถป็น
ผูຌประกอบการหรือทางาน฿นสถานประกอบการ จนป็นทีไยอมรับ หรือ
ศึกษาตอ฿นระดับสูงขึๅน
โ. หลักสูตรละการจัดการ
พัฒนาหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน฿หຌสอดคลຌองกับความ
อาชีวศึกษา
ตຌองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาซียน ดยนຌนผูຌรียน
ป็นสาคัญดຌวยทคนิควิธีการสอนทีไหลากหลาย มุงนຌนสมรรถนะอาชีพ
ละบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะทีไพึงประสงค์
ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
ใ. การบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารจัดการอาชีวศึกษา ดย฿ชຌสถานศึกษาป็นฐาน มีคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทาผนบริหารจัดการสถานศึกษา
มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์ ผูຌบริหารมีภาวะผูຌนา มีระบบ

28
ฐานขຌอมูลสารสนทศ฿นการบริหารจัดการ มีการบริหารความสีไยง มี
ระบบดูลผูຌรียน มีการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอม ภูมิทัศน์
อาคารสถานทีไ มีการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูละ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการงินละงบประมาณ
มีการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับครือขาย
ไ. การบริการทางวิชาการละ
บริการวิชาการละวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของทຌองถิไน
วิชาชีพ
ชุมชน
5. นวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งาน สงสริม฿หຌครู ละผูຌรียนจัดทานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
สรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
หรืองานวิจัยทีไป็นประยชน์ ตลอดจนมีการผยพร
6. การปลูกฝังจิตสานึกละ
ปลูกจิตสานึกละสริมสรຌางความป็นพลมืองเทยละพลลก ฿นดຌาน
สริมสรຌางความป็นพลมืองเทย การรักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบ
ละพลลก
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ละทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิไงวดลຌอม ปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ละสงสริมกีฬาละนันทนาการ
็. การประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาดานินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. โ555 ละนาผลการประมินมา฿ชຌ฿น
การปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
่. การจัดการฝຄกอบรมหลักสูตร จัดการฝຄกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัๅนตามงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร
วิชาชีพระยะสัๅน
จัดทาผนพัฒนาการฝຄกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัๅน ดานินการ
ตามผนฯ จัดการฝຄกอบรมฯ สอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชน
สถานประกอบการ สรุปละรายงานผลการฝຄกอบรมฯ
้. มาตรการสงสริม
จัดการทียบอนประสบการณ์รียนรูຌ บริหารจัดการสมาคม / ชมรม
ศิษย์กา ฿หຌความรวมมือ฿นการพัฒนาผูຌรียนวิชาการละวิชาชีพอยาง
ตอนืไอง ตามอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ บริการยีไยม ปດยม
คุณธรรม ลๅาลิศวิชา รวมทัๅงมีการพัฒนาผูຌรียนสืไอสารภาษาอังกฤษ
ซึไงป็นมาตรการสงสริมภาย฿นสถานศึกษา ละการดานินงาน฿นการ
ชวยหลือ ชุมชน สังคมรอบสถานศึกษาทีไสอดคลຌองกับนยบายภาครัฐ
สภาพศรษฐกิจ ชุมชน สังคมละจังหวัด ซึไงป็นมาตรการสงสริม
ภายนอกสถานศึกษา
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แ.6 ความสาเรใจตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสารใจตามป้าหมายของผนบริหารความสีไยง ประจาปการศึกษา โ55่ ซึไงประชาคมของ
สถานศึกษา฿หຌความหในชอบดังนีๅ
ดຌาน
ป้าหมายความสารใจ
แ. ความสีไยงดຌานความปลอดภัย ของผูຌรียน ครู ละบุคลากร มีความสีไยงลดลงอยางนຌอย ใ ดຌาน
ภาย฿นสถานศึกษา
โ. ความสีไยงดຌานการทะลาะวิวาท
ใ. ความสีไยงดຌานสิไงสพติด
ไ. ความสีไยงดຌานสังคม ชน การตัๅงครรภ์กอนวัยอันควร
5. ความสีไยงดຌานการพนันละการมัไวสุม

ตอนที่ โ
การดาเนินงานของสถานศึกษา

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.แ ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญา  วิชาดี มีทักษะ ฿ฝ่ธรรมะ สามัคคี มีวินัย 
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร าษฎร์ธานี มุง จัดการอาชีวศึกษา ดยยึดหลั กธรรมาภิบาล ผลิตละ
พัฒนาผูຌรียน฿หຌมีสมรรถนะ ละคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ป็นศูนย์กลางหง
การรียนรูຌสูสากล
อัตลักษณ์ ทักษะยีไยม
เอกลักษณ์ บริการยีไยม ปດยมคุณธรรม ลๅาลิศวิชา
โ.โ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พืไอ฿หຌการดานินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุป้าหมายตามผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงกาหนดพันธกิจ ป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การพัฒนาดังนีๅ
พันธกิจ
เป้าประสงค์
แ. บริหารจัดการ
แ. การจัดการรียนการ
อาชีวศึกษาดยยึดหลัก สอนละฝຄกอาชีพ มี
ธรรมาภิบาล
5 ดຌาน เดຌก ดຌาน
หลักสูตรละการรียน
การสอน ดຌานการ
บริหารจัดการ ดຌาน
พัฒนาทรัพยากรดຌาน
สภาพวดลຌอม ละ
ดຌานการกากับ
ตรวจสอบ
ละรายงานผล
2. การพัฒนาครูละ
บุคลากร พืไอยกฐานะ
ป็นผูຌประกอบวิชาชีพ
ชัๅนสูง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
แ.กาหนดการบริหารจัดการศึกษาทีไนຌนการมีสวนรวมของ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย
โ.กาหนด฿หຌบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ผูຌรียน
ชุมชน สถานประกอบการทัๅงหนวยงานรัฐละอกชนมี
สวนรวม฿นการจัดทาผนพัฒนาการศึกษา
ใ.กาหนดอัตลักษณ์ดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ไ.ประมินผลการบริหารงานละภาวะผูຌนาของผูຌบริหาร
สถานศึกษา
5.จัดระบบสารสนทศของสถานศึกษา
6.จัดการบริหารความสีไยงเมกิน รຌอยละ แเ ฿นทุกดຌาน
็.ปรับปรุงสภาพวดลຌอม฿นบริวณสถานศึกษา฿หຌมีความ
รมรืไน สะอาดสวยงาม
8.ปรับปรุงพัฒนาอาคารรียน ละอาคารปฏิบัติการดຌาน
กิจกรรม 5 ส.
้.จัดหาหຌองรียน หຌองปฏิบัติการ฿หຌสอดคลຌองกับวิชาชีพ
แเ.จัดหาครืไองมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์฿หຌพียงพอตอการ
จัดการรียนการสอน
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2. จัดการศึกษา฿หຌ
ผูຌรียนมีสมรรถนะดຌาน
วิชาการละวิชาชีพ
สอดคลຌองกับความ
ตຌองการของ
ตลาดรงงานทัๅง฿น
ระดับทຌองถิไน ละ
ภูมิภาค
ใ. จัดการศึกษา฿หຌ
ผูຌรียนมีคุณลักษณะ
ตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง ละ
อยู฿นสังคมอยางมี
ความสุข

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
แแ. จัด฿หຌมีสิไงอานวยความสะดวกละสาธารณูปภค
พียงพอตอกิจกรรมการรียนการสอน
แโ. สนับสนุนครูละบุคลากรทางการศึกษาเดຌพัฒนา
ตนองอยางตอนืไองทัๅงดຌานวิชาการหรือวิชาชีพ
แใ. สนับสนุนทุนวิจัย฿หຌครู฿นการพัฒนางานวิจัย
แไ.สนับสนุน สงสริมการลกปลีไยนครูละบุคลากร
ทางการศึกษา
แ5. จัดระบบสวัสดิการ฿หຌกครูละบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
แ6. ผยพร ยกยอง ชิดชูกียรติคุณ ของครูละ
บุคลากรทางการศึกษาละสถานศึกษาดีดน
แ็. จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยางหมาะสม
18. มีการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับ
ครือขายทัๅง฿นประทศละหรือตางประทศ
19. มีระบบการนิทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
20. จัดระบบละกลเก฿นการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาทีไกอ฿หຌกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอนืไอง
โแ. พัฒนาการประกันคุณภาพภาย฿น฿หຌมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
แ. จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ดยรวมกับสถาน
ประกอบการละหนวยงานทีไกีไยวขຌองสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาซียน
2. จัดผนการรียนรูຌดຌวยทคนิควิธีการสอนทีไหลากหลาย
มุงนຌนสมรรถนะอาชีพ ละบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ
ทีไพึงประสงค์ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
ใ. นาระบบ ICT มา฿ชຌ฿นการรียนการสอน
ไ. พัฒนาระบบนิทศการจัดการรียนการสอนสูการวิจัย
฿นชัๅนรียน
5. ประมินผลตามสภาพจริง
6. ติดตาม/หาขຌอมูลผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทาละ
ศึกษาตอ
7. วิคราะห์ขຌอมูลละศึกษาสภาพปัญหา
่. ดานินการพัฒนาผูຌรียนตามป้าหมาย
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4. จัดการศึกษา฿ห้
ผู้เรียนมีจิตอาสา รัก฿น
งานบริการ และ
ศรัทธา฿นวิชาชีพ

5. จัดการศึกษา฿ห้
ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิ฿จ฿นความเป็น
ไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย และสิ่งแวดล้อม
6. ป็นศูนย์กลางการ
รียนรูຌสูสากล

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
้. ยกระดับคุณภาพผูຌรียนดยอิงผลการประมิน
ระดับชาติ ิV-Net ละทดสอบมาตรฐานอาชีพี
แเ.จัดสรรงบประมาณ฿นการจัดทาครงการ สิไงประดิษฐ์
งานสรຌางสรรค์หรืองานวิจัยพิไมขึๅน
แแ.กระตุຌน สนับสนุน฿หຌคิดคຌนละสงขຌาขงขัน฿น
ระดับชาติเดຌหลากหลายชิๅนงาน
แโ.ผยพรผลงานนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
งานวิจัย ครงการ ครงงาน฿นระดับชาติ จานวนชิๅน
พิไมขึๅน
แ.จัด฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษามีสวนรวม
฿นการวางผนบริการวิชาการละวิชาชีพทีไหมาะสมตาม
ความตຌองการของชุมชน สังคม องค์กร ทัๅงภาครัฐละ
อกชน สอดคลຌองกับสาขาอาชีพ
โ.จัดสรรงบประมาณพืไอการบริการวิชาการละวิชาชีพ
อยางป็นระบบละสอดคลຌองกับผนการบริการวิชาการ
ละวิชาชีพทีไกาหนด
แ.จัดกิจกรรม฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ
ทิดทูน พระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ละ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โ.จัดกิจกรรมสงสริมการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
3.จัดกิจกรรมสงสริมดຌานการกีฬาละนันทนาการ
1. บริหารจัดการรียนทียบอนประสบการณ์รียนรูຌ
2. บริหารจัดการ฿หຌศิษย์กามีสวนรวมพัฒนาผูຌรียนดຌาน
วิชาการละวิชาชีพอยางตอนืไอง
3. พัฒนาสถานศึกษาตามอกลักษณ์ คือ บริการยีไยม
ปດยมคุณธรรม ลๅาลิศวิชา
4. พัฒนาผูຌรียน สืไอสารภาษาตางประทศ
5. ผูຌรียนมีสวนรวมพัฒนาละชวยหลือชุมชนสังคมรอบ
สถานศึกษา
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โ.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
พืไอ฿หຌการบริหารความสีไยงของสถานศึกษาบรรลุป้าหมายตามผนบริหารความสีไยงจึงกาหนด
มาตรการป้องกันละควบคุมความสีไยงดังนีๅ
ด้าน

มาตรการป้องกันและควบคุม

เป้าหมาย
ความสาเรใจ
มีความสีไยง
1. ความสีไยงดຌานความ มาตรการด้านป้องกัน
เมกิน
ปลอดภัยของผูຌรียน ครู แ. จัด฿หຌมีครูทีไปรึกษาประจาทุกชัๅนรียน
ละบุคลากรภาย฿น
โ. ครูทีไปรึกษาพบนักรียนนักศึกษา฿นปกครอง พืไออบรม ดูล ติดตาม รຌอยละ แเ
฿นทุกดຌาน
สถานศึกษา
พฤติกรรมนักรียนนักศึกษาสัปดาห์ละ แ ครัๅง หรือมากกวา
โ. ความสีไยงดຌานการ
ใ. ครูทีไปรึกษาหรือครูผูຌสอนตຌองจຌงผูຌปกครองทราบอยางป็นทางการ ละลดลง
ทะลาะวิวาท
มืไอนักรียนนักศึกษาขาดรียนติดตอกันกิน แ สัปดาห์ พืไอรวมมือกัน อยางนຌอย
ใ ดຌาน
ใ. ความสีไยงดຌาน
ติดตามดูล
สิไงสพติด
ไ. กาหนด฿หຌนักรียนนักศึกษาตຌองขຌาถวรวมกิจกรรมหนຌาสาธง
ไ. ความสีไยงดຌานสังคม อยางนຌอย รຌอยละ ่เ ของจานวนครัๅงทีไมีกิจกรรมหนຌาสาธง
ชน การตัๅงครรภ์กอนวัย 5. จัด฿หຌมีการตรวจสุขภาพประจาป ละตรวจปัสสาวะ พืไอตรวจสาร
อันควร
สพติดอยางนຌอย ปละ แ ครัๅง ตอจานวนผูຌรียนทัๅงหมด
5. ความสีไยงดຌานการ 6. จัดทาทะบียนประวัตินักรียนนักศึกษา พืไอป็นสารสนทศ฿นการ
พนันละการมัไวสุม
บริหารจัดการ
มาตรการด้านการพัฒนาผู้เรียน
แ. จัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน฿นรูปของกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ชมรม
วิชาชีพ
โ. จัดอบรม฿หຌความรูຌ กีไยวกับ
ยาสพติด การตัๅงครรภ์กอนวัยอันควร
คายคุณธรรมพัฒนาผูຌรียน กิจกรรมลูกสือ
ใ. จัดการสอนบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง ละจัดการสอนวิชาพศศึกษา
ไ. ประกาศยกยองชมชยนักรียนนักศึกษา ทีไกระทาคุณงามความดี
พืไอป็นตัวอยางกผูຌอืไน
มาตรการด้านแก้ไขปัญหา
แ. งานปกครองชิญผูຌปกครองมาพืไอรวมมือกันหาทางกຌเขปัญหาทีไ
กิดขึๅน
โ. สถานศึกษาพิจารณาลงทษนักรียนนักศึกษา ตามระบียบของ
สถานศึกษา
ใ. จัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนทีไมีคุณลักษณะทีไเมพึงประสงค์
ไ. ประสานกับหนวยงานภายนอก
พืไอรวมพัฒนาผูຌรียน
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โ.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แ. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ิพ.ศ. โ554ี
แี สถานศึกษาควรรงรัดดานินการ฿หຌเดຌมา
ซึไงคณะกรรมการสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.
การอาชีวศึกษา พีไอ฿หຌการพัฒนาสถานศึกษาป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพดยมีสถาน-ประกอบการละ
ชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการบริหารจัดการ

แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
แ. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตงตัๅงคณะกรรมการ
วิทยาลัยตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา ลงวันทีไ โ้ สิงหาคม
โ55ไ

ผลการดาเนินงาน

แ. สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตงตัๅง
ตามคาสังไ ทีไ แไเ/โ55้
ลงวันทีไ โ5 มกราคม
2559
โี สถานศึกษาควรจัดหาผูຌทรงคุณวุฒิ ตรง
โ. ผนกวิชาจัดหาผูຌทรงคุณวุฒิ โ. สถานศึกษา
ตามสาขาวิชามา฿หຌความรูຌกผูຌรียนละครู
ตรงตามสาขาวิชามา฿หຌความรูຌ ดานินการ
/อาจารย์฿หຌมากยิไงขึๅน
กผูຌรียนละครูครบทุก
รຌอยละ แเเ
ใี สถานศึกษาควรหามาตรการดานินการ฿หຌ
ใ. สถานศึกษา
สาขาวิชา
ผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตากณฑ์
ใ. ศึกษาสาหตุการออกกลางคัน ดานินการ
ของผูຌสารใจการศึกษา ละลดจานวนการออก
รຌอยละ 6เ.เ็
ของผูຌรียน สอนสริมละจัด
กลางคันของผูຌรียน
ครงการ กิจกรรม พืไอ฿หຌ
ไี สถานศึกษาควร฿หຌความสาคัญ฿นการจัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผูຌรียน ไ. สถานศึกษา
สภาพหຌองรียน หຌองปฏิบัติการ฿หຌอืๅอตอ
ดานินการ
สูงขึๅน
การรียนรูຌละปรับปรุงหຌองสมุด฿หຌป็นทีไ ทีไผูຌรียน ไ. จัดงบประมาณ฿นการพัฒนา รຌอยละ แเเ
สามารถ฿ชຌป็นหลงรียนรูຌดຌวยตนอง
หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ
ละสืบคຌนความรูຌตาง ๆ เดຌ มีหนังสือทีไ
ศูนย์วิทยบริการ ละระบบการ
ทันสมัย มีวารสารทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาชีพ
สืบคຌนทีไทันสมัย
ตลอดจน จัดกิจกรรมตางๆ พืไอสงสริม฿หຌ
นักรียนนักศึกษา มีนิสัยรักการอาน
5ี สถานศึกษาควรสงสริม ละ
5. จัดงบประมาณสนับสนุน
5. สถานศึกษา
พัฒนา฿หຌงานวิจัยของครูมีคุณภาพ พียง
สงสริม ฿หຌทุนการวิจัยละจัด ดานินการ
พอทีไจะนามาผยพร฿นการประชุมวิชาการ
ประกวดนวัตกรรม งานวิจัย
รຌอยละ ใ.5เ
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติเดຌ
สิไงประดิษฐ์ของครู
6ี สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพ
6. จัดระบบสารสนทศขຌอมูล 6. สถานศึกษา
ฐานขຌอมูลนวัตกรรม ครงงานละสิไงประดิษฐ์฿หຌ นวัตกรรม ครงงานละ
ดานินการ
รຌอยละ แเเ
ป็นระบบละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน มีการ สิไงประดิษฐ์อยางมีระบบละ
มีประสิทฺธิภาพอยางตอนืไอง
บันทึก
ตามวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌระบบ
การนาเป฿ชຌประยชน์ การผยพรการนาเป
ฐานขຌอมูลของทุกฝ่าย
พัฒนาอยางตอนืไอง
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แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
็ี สถานศึกษาควรสนับสนุนครูละบุคลากร
็. สารวจสนับสนุนละสงสริม
ทางการศึกษา฿หຌเดຌรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรือ ดยจัดงบประมาณ จัดประกวด
งานสรຌางสรรค์จากหนวยงานทัๅงภาย฿น
ผลงานละมอบทุนการศึกษา
ละภายนอก อย างนຌ อยรຌ อยละ 5 ตอป ละ ละทุนวิจัย
นาเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์
อยางสูงสุด ตลอดทัๅงสนับสนุนครูละบุคลากร
ทางการศึกษาทัๅงทุนวลา ละทุนงบประมาณ
พิไมมากขึๅน พืไอ฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือ
ป้าหมายทีไตัๅงเวຌ
่. ผนกวิชา ประชุมวางผน
่ี ผนกวิชาตางๆ ทุกผนกวิชาควรวางผน
ละดานินการ฿หຌบริการวิชาการละวิชาชีพตอ ละดานินการ฿หຌบริการ
วิชาการละวิชาชีพตอชุมชน
ชุมชน พืไอพัฒนาทักษะผูຌรียน
้. จัดงบประมาณ รับครู
้ี ควรพิไมครูดຌานภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร
ตางชาติพิไม เดຌก ภาษาอังกฤษ
พืไอ฿หຌผูຌรียนสามารถนาเปประกอบอาชีพเดຌ
ภาษาจีน ป็นตຌน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
็. สถานศึกษา
ดานินการ
รຌอยละ ใ.5เ ตอป

่. สถานศึกษา
ดานินการ เดຌทุก
ผนกวิชา
้. สถานศึกษา
ดานินการ รับครู
ตางชาติจานวน
ไ คน
แเี พืไอ฿หຌระบบการจัดกใบขຌอมูลมีความถูกตຌอง แเ. จัดงบประมาณ รับบุคลากร แเ. สถานศึกษา
ครบถຌวน ละป็นปัจจุบัน สามารถนาเป฿ชຌงาน ประจาศูนย์ขຌอมูลสารสนทศ ละ ดานินการ
รຌอยละ แเเ
เดຌสะดวกละรวดรใว ควรจัดทา/พัฒนาการ
วางระบบฐานขຌอมูลครบทุก
จัดกใบขຌอมูลป็นระบบฐานขຌอมูลตางๆ ทีไ
สาขาวิชา/งานทีไทันสมัยตาม
กีไยวขຌองกับการจัดการศึกษาละ฿ชຌระบบการ วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌระบบ
ชืไอมยงขຌอมูล฿หຌทุกฝ่ายสามารถนาเป฿ชຌ
ฐานขຌอมูลของทุกฝ่าย
ประยชน์เดຌ
โ. การประเมินคุณภาพภาย฿นดยต้นสังกัด ิพ.ศ.
โ556ี
แี สถานศึกษาควรดานินการจัดระบบติดตาม 1. ดานินการระบบติดตาม
1. สถานศึกษา
ผูຌรียนทีไมีปัญหาดຌานตาง ๆ ป็นรายบุคคล ดຌวย ผูຌรียนทีไมีปัญหาดຌานตาง ๆ
ดานินการ รຌอยละ 80
การพัฒนาระบบครูทีไปรึกษา฿หຌขຌมขใงมีการ
เดຌก พัฒนาระบบครูทีไปรึกษา
ติดตามผูຌรียนอยาง฿กลຌชิด ชน การยีไยมบຌาน การยีไยมบຌานของผูຌรียน
ผูຌปกครอง ครือขายผูຌปกครอง ละการพัฒนา ประชุมผูຌปกครอง ละ
ครือขายผูຌปกครอง
ผูຌรียนรวมกับสถานประกอบการ
โี สถานศึกษาควรดานินการจัดอบรม฿หຌความรูຌ 2. อบรมวิจัย฿นชัๅนรียน฿หຌก 2. สถานศึกษาเมเดຌ
ครูพืไอพัฒนาผูຌรียน
ดานินการ
ดຌานการวิจัย฿นชัๅนรียน พืไอ฿หຌครูสามารถนา
ความรูຌเป฿ชຌ฿นการทาวิจัยหรือกຌปัญหาการรียน
การสอนเดຌอยางตอนืไอง
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แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
แ. การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย

3ี สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานละประดใน
พิจารณาของตัวบงชี฿หຌชัดจนละมอบหมาย
ผูຌกีไยวขຌองดานินการจัดกใบรวบรวมขຌอมูล
พืๅนฐานวิคราะห์สาหตุ ละรวมกันสวงหานว
ทางการกຌเขนืๅอหาสาระประดใน฿ดตຌองเดຌรับ
การอนุมัติหรือหในชอบจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยตรียมบรรจุ฿นระบียบวาระการประชุม
ไี สถานศึกษามอบหมายผูຌกีไยวขຌองดานินการ 3. ดานินการจัดระบบ
จัดระบบครือขายผูຌปกครอง฿หຌมีความ ขຌมขใง ครือขายผูຌปกครอง
ริไมตຌนทีไงานครูทีไปรึกษา มีคณะกรรมการ
ครือขายผูຌปกครอง มีการประชุมกาหนด
ผนการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานรวมกัน฿น
บางรืไอง มีการประมินผลการปฏิบัติงานตาม
ผนงาน/

ครงการ/กิจกรรมตามกระบวนการวงจรคุณภาพ
5ี สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณพัฒนา
4. จัดสรรงบประมาณพัฒนา
ผูຌรียน฿หຌกับทุกผนกวิชาพืไอสงสริม฿หຌครูผูຌสอน
ผูຌรียนทุกผนกวิชา฿นการ
ละผูຌรียนเดຌมีสวนรวมมากยิไงขึๅน฿นการกาหนด
บริการวิชาการละวิชาชีพ
กิจกรรม฿หຌบริการวิชาการละวิชาชีพเดຌ
หมาะสมละ
หลากหลายดยสถานศึกษาอาจกาหนดกรอบ
ละขอบขตภารกิจเวຌป็นกณฑ์฿นการอนุมัติ
กิจกรรมดังกลาว
6ี สถานศึกษาควรสงสริมสนับสนุน฿หຌบุคลากร
ทุกคนของสถานศึกษากิดความตระหนัก หใน
ความสาคัญของการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาอยางตอนืไอง ฿หຌถือป็นรืไองของทุก
คนป็นหนຌาทีทไ ีไตຌองปฏิบัติตามประดในการ
พิจารณาของตละตัวบงชีๅ฿ด ตรงกับภาระงาน
ของบุคลากรคน฿ดตຌองปฏิบัติ฿หຌครบถຌวนละ
ผานกณฑ์การประมิน฿นระดับดีขึๅนเป

6. สงสริม฿หຌบุคลากรทุกคน฿น
สถานศึกษามีความตระหนัก
ละหในความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาอยางตอนืไองจน
ผานกณฑ์การประมิน฿น
ระดับสูงขึๅน

ผลการดาเนินงาน
ใ. สถานศึกษา
ดานินการ ประชุม
จานวน แ ครัๅง

ไ. สถานศึกษาเมเดຌ
ดานินการ

5. สถานศึกษา
ดานินการ
รຌอยละ แเเ

6. สถานศึกษา
ดานินการ
รຌอยละ ่โ.เ5
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แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงาน
3. การประเมินคุณภาพภาย฿นของ
สถานศึกษา ิพ.ศ. โ55่ี
แี จัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน
แี สงสริมการจัดกิจกรรมสริม
- สถานศึกษา
นຌนดຌานคุณธรรม จริยธรรมอยางป็นรูปธรรม หลักสูตร กิจกรรมลูกสือวิสามัญ ดานินการ
พืไอ฿หຌผูຌรียนมีคุณธรรม อยางตอนืไอง ละมี สอนซอมสริม ตรียมความพรຌอมการ รຌอยละ ่เ.้็
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตามกณฑ์การสารใจ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ
การศึกษา ผานการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ผานการประมิน
มาตรฐานวิชาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
โี พัฒนาระบบการนิทศ ติดตาม ตรวจสอบ โี วางผนละดานินการนิทศ - สถานศึกษา
ดຌานการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยาง ติดตาม ตรวจสอบ อยางป็นระบบ ดานินการ
ตอนืไอง
รຌอยละ ้เ.เเ
ทุกงาน/ฝ่าย
ใี มีสวนรวมกับชุมชน ละหนวยงานตຌนสังกัด ใี ดานินการสรຌางครือขาย สถาน- - สถานศึกษา
฿นการจัดทาหลักสูตรตามความตຌองการของ ประกอบการ ละลงนามความ
ดานินการ
ตลาดรงงานละทຌองถิไน
รวมมือจัดการอาชีวศึกษากับสถาน รຌอยละ ้เ
ประกอบการของภาครัฐละอกชน
฿นการจัดทาหลักสูตรของสถาน
ศึกษา
ไี จัดหาครู บุคลากรทางการ
ไี สงสริม฿หຌครูพัฒนาความรูຌละ - สถานศึกษา
ศึกษา ละบุคลากรสายสนับสนุน฿หຌพอพียง ประสบการณ์฿นสาขาวิชาการละ ดานินการ
กับจานวนผูຌรียนทุกสาขาวิชาทีไขาดคลน
รຌอยละ ่เ
วิชาชีพทีไกีไยวขຌอง ละจัด
ละพัฒนาดຌานวิชาการละวิชาชีพ
อัตรากาลังพิไม฿นสวนทีไขาดคลน

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ แ ด้านผู้เรียนและผู้สาเรใจการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูຌรียนละผูຌสารใจการศึกษาอาชีวศึกษา฿หຌมีความรูຌ฿นชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ สามารถป็นผูຌประกอบการหรือทางาน฿นสถานประกอบการ จนป็นทีไยอมรับ
หรือศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅน
ตัวบงชีๅที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม โ.เเ ขึๅนไป
ความตระหนัก สถานศึกษาตຌองการ฿หຌจานวนผูຌรียน฿นระดับ ปวช. ละระดับ ปวส. ทีไมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลีไยสะสม โ.เเ ขึๅนเป ทียบรຌอยละกับจานวนผูຌรียนทีไลงทะบียนรียนทัๅงหมด
ทัๅงนีๅยกวຌนผูຌรียนทีไออกกลางคัน จานกตามชัๅนป ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ละภาพรวมของ
สถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาเดຌมีการวางผนละดานินการพัฒนาผูຌรียนอยางป็นระบบ
ละป็นกระบวนการ พืไอ฿หຌผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตามกณฑ์ทีไกาหนดตามชัๅนป฿หຌมากทีไสุด
ดังนีๅ
แ. มีการปฐมนิทศนักศึกษา฿หมละประชุมผูຌปกครอง พืไอสรຌางความขຌา฿จดຌานการจัด
การศึกษาละระบบการวัดละประมินผล
โ. มีการจัดทาละจกคูมือนักรียน นักศึกษา ซึไง฿นคูมือดังกลาวเดຌประมวลสาระทีไ
นักรียนนักศึกษา ละผูຌปกครองควรทราบเวຌ รวมถึงกณฑ์การวัดละการประมินผลดังกลาวดຌวย
ใ. ครูจัดทาผนการรียนรูຌบบบูรณาการทุกรายวิชาละทุกภาครียน
4. ครูทา/จัดหาสืไอการสอน/จัดทา฿บความรูຌ/฿บงาน
5. ครูประมินผลตามสภาพจริง
6. มีครงการสอนซอมสริม฿นรายวิชาตาง ๆ ทีไพบวานักรียนนักศึกษามีปัญหา฿นดຌาน
การรียน
็. มีการนิทศการรียนการสอนของครู
่. มีการจัดการรียนรูຌตามนวทางปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
้. มีครงการทดสอบสมรรถนะชวงชัๅนป
แเ. มีระบบการดูลติดตามพฤติกรรมของนักรียนนักศึกษาอยาง฿กลຌชิด ดย฿หຌมีครูทีไ
ปรึกษาทุกหຌองรียน มีการพบปะนักรียน นักศึกษาทุกสัปดาห์ละมีคาบกิจกรรมฮมรูม สัปดาห์ละ แ
ครัๅง พืไอ฿หຌครูทีไปรึกษาเดຌพบปะพูดคุยละ฿หຌความชวยหลือกนักรียนนักศึกษาเดຌตามความหมาะสม
แแ. สงสริม฿หຌครูเดຌพัฒนาการจัดกระบวนการรียนรูຌทีไนຌนทักษะกระบวนการ฿หຌผูຌรียนเดຌ
มีสวนรวม฿นกิจกรรมการรียนการสอนดย฿ชຌกระบวนการวิจัย฿นชัๅนรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผูຌรียนอยางป็นระบบ สงผล฿หຌผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนตามกณฑ์ทีไกาหนดตามชัๅนป ซึไงมีผูຌรียนทัๅงหมด จานวน โุ่ใ่ คน ออกกลางคัน จานวน โ5่ คน
คงหลือจานวน โุ5่เ คน ผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ฉลีไยสะสม โ.เเ ขึๅนเป จานวน
โุใโ็ คน คิดป็นรຌอยละ ้เ.แ้ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
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ตัวบงชีๅที่ แ.โ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จทีไมีตอคุณภาพของผูຌรียน ใ ดຌาน
คือดຌานคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ดຌานสมรรถนะหลักละสมรรถนะทัไวเป ละดຌานสมรรถนะวิชาชีพ ดย
กาหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงานควรเมนຌอยกวา 5 หง ละบุคคล฿นชุมชนควรเม
นຌอยกวา 5 คน มีการสรຌางครืไองมือประมินความพึงพอ฿จ ดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) แ-5 พืไอกใบขຌอมูลทีไหมาะสมกับกลุมตัวอยางละครอบคลุมคุณภาพของผูຌรียนทัๅง ใ
ดຌาน มีการกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง ละนาขຌอมูลมาวิคราะห์ผลอยางถูกตຌอง
ความพยายาม ผูຌรียนทีไฝຄกงาน฿นสถานประกอบการจะตຌองนาความรูຌความสามารถละ
ทักษะการปฏิบัติงานเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติจริง ตลอดจนตຌองมีพฤติกรรมละคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ซึไง฿น
การฝຄกงานจะมีการวัดผลรวมกันระหวางสถานประกอบการทีไนักรียนนักศึกษาฝຄกงานกับสถานศึกษา
สถานศึกษาเดຌตรียมความพรຌอม฿นการฝຄกงาน฿นสถานประกอบการ ดยดานินการดังนีๅ
แ. จัด฿หຌนักรียนนักศึกษาทุกคนฝຄกงานภาย฿นสถานศึกษาป็นวลา ่ สัปดาห์
โ. ปฐมนิทศนักรียนนักศึกษาทุกคนกอนออกฝຄกประสบการณ์วิชาชีพ฿นสถาน
ประกอบการ
ใ. มีการประมิน นิทศ กากับ ติดตาม การฝຄกงาน฿นสถานประกอบการ ทัๅงจากครูฝຄก
฿นสถานประกอบการละ ครูนิทศของสถานศึกษา
ไ. สถานศึกษาเดຌสงบบสอบถามความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพของผูຌรียน ฿หຌกับสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนทีไมีตอคุณภาพ
ของผูຌรียน฿นภาพรวมทัๅง ใ ดຌาน มีคาฉลีไย ไ.ไเ ความพึงพอ฿จคุณภาพระดับดี ละเดຌรับบบสอบถามทีไ
สมบูรณ์ จานวน 5เใ ฉบับ มีคาฉลีไย ใ.5แ ขึๅนเป จานวน ไ็ใ ฉบับ คิดป็นรຌอยละ ้ไ.เไ สามารถ
ปฏิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌ 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ แ.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก จานวนผูຌรียน฿นระดับ ปวช. ละระดับ ปวส. ทีไผานกณฑ์การประมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประมินผลการรียนตามหลักสูตร ทียบ
รຌอยละกับจานวนผูຌรียนทีไลงทะบียนรียนครบทุกรายวิชาตามครงสรຌางหลักสูตร จานกตามระดับประภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานละภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม 1. มีการกาหนดครืไองมือประมิน การสรຌางครืไองมือประมินละกณฑ์การ
ประมินมาตรฐานวิชาชีพตละระดับ ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
โ. มีครืไองมือประมินมาตรฐานวิชาชีพ฿นระดับ ปวช. ละระดับ ปวส. ตละ
ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ใ. ผูຌรียนทีไลงทะบียนรียนครบทุกรายวิชาตามครงสรຌางหลักสูตร฿นระดับ
ปวช.ใ จานวน ไ็แ คน ปวส.โ จานวน ใ66 คน รวมทัๅงหมด ่ใ็ คน
ไ. ผูຌรียนทีไผานกณฑ์การประมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชัๅน ปวช.ใ จานวน
ไ็เ คน คิดป็นรຌอยละ ้้.็้ ระดับ ปวส.โ จานวน ใ6ไ คน คิดป็นรຌอยละ ้้.ไ5 รวมทัๅงหมด ่ใไ คน
คิดป็นรຌอยละ ้้.6ไ
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ผลสัมฤทธิ์ ผูຌรียนทีไผานกณฑ์การประมินมาตรฐานวิชาชีพ ทียบกับผูຌลงทะบียนรียนครบ
ทุกรายวิชาตามครงสรຌางหลักสูตร ดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดป็นรຌอยละ ้้.6ไ
คาคะนน 5 มีผลการประมิน อยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ แ.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตัๅงแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึๅนไป
ความตระหนัก จานวนผูຌรียน฿นระดับชัๅน ปวช.ใ ละ ปวส.โ ทีไมีคะนนฉลีไยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ
ิองค์การมหาชนี ิสทศ.ี ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเปทียบรຌอยละกับจานวนผูຌรียนทีไลงทะบียน
ขຌาทดสอบ จานกตามระดับชัๅน ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางานละภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม แ. ผูຌรียนทีไลงทะบียนขຌาทดสอบการศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ิV NETี ปวช.ใ จานวน ไ้โ คน ปวส.โ จานวน ใ็่ คน รวมจานวนทัๅงหมด ่็เ คน
โ. ผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดຌาน
อาชีวศึกษา ิV - NETี ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป ปวช.ใ จานวน ไแ5 คน คิดป็นรຌอยละ
84.3ไ ปวส.โ จานวน 308 คน คิดป็นรຌอยละ 81.48 รวมทัๅงหมด จานวน 723 คน คิดป็นรຌอยละ
83.10
ผลสัมฤทธิ์ ผูຌรียนทีมไ ีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา
ิV – NET) ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเปทียบกับผูຌรียนทีไลงทะบียนขຌาทดสอบดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดป็นรຌอยละ 83.10 คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ แ.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา ิV – NET) ตัๅงแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึๅนไป฿นกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก จานวนผูຌรียน฿นระดับชัๅน ปวช.ใ ละปวส.โ ทีไมีคะนนฉลีไยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ิV – NET) ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿นกลุม
วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ ิ องค์การมหาชนี ิ สทศ. ี ทียบรຌอยละกับ
จานวนผูຌรียนทีไรวมลงทะบียนขຌาทดสอบจานกระดับชัๅน ประภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ละ
ภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม แ. ผูຌรียนทีไลงทะบียนขຌาทดสอบการศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ิV NETี ปวช.ใ จานวน ไ้โ คน ปวส.โ จานวน ใ็่ คน รวมจานวนทัๅงหมด ่็เ คน
โ. ผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดຌาน
อาชีวศึกษา ิV - NETี ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿นกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ปวช.ใ จานวน
โ65 คน คิดป็นรຌอยละ 5ใ.้็ ปวส.โ จานวน โ็โ คน คิดป็นรຌอยละ ็แ.้5 รวมทัๅงหมด จานวน 5ใ็
คน คิดป็นรຌอยละ 6แ.็้
ผลสัมฤทธิ์ ผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดຌาน
อาชีวศึกษา ิV – NET ) ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿นกลุมวิชาภาษาอังกฤษทียบกับผูຌรียนทีไ
ลงทะบียนขຌาทดสอบ ดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา คิดป็นรຌอยละ 6แ.็้ คาคะนน 5 มี
ผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
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ตัวบงชีๅที่ แ.6 ร้ อยละของผู้เรียนที่ผานเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภาย฿นการอาชีวศึกษารับรอง
ยกเว้นการประเมิน
ตัวบงชีๅที่ แ.7 ร้อยละของผู้สาเรใจการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก จานวนผูຌสารใจการศึกษา฿นระดับ ปวช. ละระดับ ปวส. ตามกณฑ์
การสารใจการศึกษาทียบรຌอยละกับจานวนผูຌรกขຌาของรุนนัๅนจานกตามประภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานละภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม ผูຌสอนเดຌดานินการ พัฒนาการจัดกระบวนการรียนรูຌ การวิคราะห์
หลักสูตรทุกรายวิชา พืไอนาเปจัดผนการรียนรูຌทีไนຌนทักษะละกระบวนการ ฿หຌผูຌรียนมีสวนรวม฿น
กิจกรรมการรียนการสอนมากทีไสุด มีการวัดละประมินผลตามสภาพจริง฿นตละรายวิชา รวมถึงมีการ
฿ชຌรูปบบการวิจัย฿นชัๅนรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผูຌสารใจการศึกษาทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตามกณฑ์การสารใจการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขัๅนสูง ดยทียบจากผูຌรียน
รกขຌาของตละสาขาวิชาดยภาพรวมของสถานศึกษา จานวน แุใแเ คน ผานกณฑ์ จานวน ็่็ คน
คิดป็นรຌอยละ 6เ.เ็ คาคะนน ใ.็5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดี
ตัวบงชีๅที่ แ.่ ร้อยละของผู้สาเรใจการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ตอภาย฿น แ ป
ความตระหนัก มืไอนักรียนนักศึกษาสารใจการศึกษา฿นตละปการศึกษา สถานศึกษาจะ
ติดตามนักรียน นักศึกษาทีไมีงานทา/ประกอบอาชีพอิสระ ละศึกษาตอภาย฿น แ ป ยกขຌอมูลตตาม
ประภทวิชา ละสาขาวิชา งานนะนวอาชีพละจัดหางาน สรุปขຌอมูล฿หຌ ผนกวิชา ดยคิดป็นรຌอยละ
ของผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทา฿นสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ ละศึกษาตอ
ความพยายาม สถานศึกษาเดຌดานินการ ดังนีๅ
แ. ปรับวิธีรียน ปลีไยนวิธีสอน ละปฏิรูปวิธีสอบ ดยการบรูณาการ
จัดการรียนการสอน฿นรายวิชา สูการปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการรียนการสอน ทีไมุง฿หຌผูຌรียน มีคุณภาพละมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ฿นกิจกรรม สงสริมผูຌประกอบการรายยอย
สงสริมอาชีพอิสระ ละการฝຄก
ประสบการณ์วิชารียน฿นสถานประกอบการ
ใ. จัดครงการสงสริมสนับสนุนผูຌรียน฿หຌมีรายเดຌระหวางรียนตามอาชีพ
ทีไหมาะสม
ไ. ผูຌสอนพัฒนากระบวนการรียนการสอนดยมุง฿หຌผูຌ รียนเดຌมีการฝຄ ก
ทักษะ/ปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ละเดຌรับการนะนวตลอดวลาจากผูຌสอน
ผลสัมฤทธิ์ ผูຌสารใจการศึกษาปการศึกษา โ55็ จานวน ่็่ คน ติดตามเดຌ 5้ใ คน เดຌ
งานทา฿นสถานประกอบการ จานวน ้6 คน คิดป็นรຌอยละ แเ.้ใ ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 5เ คน
คิดป็นรຌอยละ 5.6้ ศึกษาตอจานวน ไไ็ คน คิดป็นรຌอยละ 5เ.้แ ของจานวนทีไติดตามเดຌ ดังนัๅน การ
ติดตามผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทา฿นสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ ละศึกษาตอภาย฿น แ ป
ทังๅ หมดจานวน 5้ใ คน คิดป็นรຌอยละ 6็.5ใ คาคะนน ไ.โโ มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดี
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ตัวบงชีๅที่ แ.้ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีตอคุณภาพของผู้สาเรใจการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษา
฿น ใ ดຌาน คือดຌานคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ดຌานสมรรถนะหลักละสมรรถนะทัไวเป ละดຌานสมรรถนะ
วิชาชีพ ดยกาหนดกลุมตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ หนวยงาน หรือกลุมสถานศึกษา หรือกลุม
ผูຌรับบริการรวมเมนຌอยกวารຌอยละ ใเ ของจานวนสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา ผูຌรับบริการ มี
การสรຌางครืไองมือประมินความพึงพอ฿จ ดย฿ชຌมาตราสวนประมาณคา ิRating scaleี แ-5 พืไอกใบขຌอมูลทีไ
หมาะสมกับกลุมตัวอยางละครอบคลุมคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษาทัๅง ใ ดຌาน มีการกใบขຌอมูลจากกลุม
ตัวอยางละนาขຌอมูลมาวิคราะห์ผลอยางถูกตຌอง
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จ ดยกาหนดกลุมตัวอยาง สรຌาง
ครืไองมือพืไอกใบขຌอมูล กใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง นาขຌอมูลมาวิคราะห์ดยสงบบสอบถามเปยังสถาน
ประกอบการ ละสถานประกอบการ จานวน แเโ หง ฿หຌความรวมมือ฿นการตอบบบสอบถามกลับมายัง
สถานศึกษาภาย฿นระยะวลาทีไกาหนด จานวน โไ ฉบับ มีคาฉลีไย ใ.5แ ขึๅนเป จานวน โไ ฉบับ
โ. สถานศึกษามีผลการประมินความพึงพอ฿จมีคาฉลีไย ใ.5แ ขึๅนเป
คิดป็นรຌอยละ แเเ มืไอทียบกับขຌอมูลทีไเดຌรับจากกลุมตัวอยาง ดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษา ปการศึกษา โ55็ ฿นภาพรวมทัๅง ใ ดຌาน มีคาฉลีไย ไ.ไ6
ระดับ ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับดี ละเดຌรับบบสอบถามทีไสมบูรณ์ จานวน โแ ฉบับ มีคาฉลีไย ใ.5แ ขึๅนเป
จานวน โแ ฉบับ คิดป็นรຌอยละ แเเ สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌ 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผล
การประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ แ ฿นแตละตัวบงชีๅ
ตัวบงชีๅ
แ.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลีไย
สะสม โ.เเ ขึๅนเป
แ.โ ระดับความพึงพอ฿จของ
สถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชน ทีไมีตอคุณภาพของ
ผูຌรียน
แ.ใ รຌอยละของผูຌรียนทีไผาน
กณฑ์การประมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ไ.5แ-5.เเ
- ดี ใ.5แ-ไ.5เ
- พอ฿ชຌ โ.5แ-ใ.5เ
- ตຌองปรับปรุง 1.51-2.50
- ตຌองปรับปรุงรงดวน 0.00-1.50
- ดีมาก ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิ5ี
- ดี ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิไี
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิใี
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิโี
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ ิแี
- ดีมาก ไ.5แ-5.เเ
- ดี ใ.5แ-ไ.5เ
- พอ฿ชຌ โ.5แ-ใ.5เ
- ตຌองปรับปรุง 1.51-2.50
- ตຌองปรับปรุงรงดวน 0.00-1.50

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
รຌอยละ ้เ.แ้
คาคะนน 5

ผลการประเมิน
5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

รຌอยละ ้้.6ไ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี
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แ.ไ รຌอยละของผูຌรียนทีไมี
คะนนฉลีไยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดຌาน
อาชีวศึกษา ิV – NETี ตัๅงต
คะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป
แ.5 รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนน
ฉลีไยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดຌาน
อาชีวศึกษา (V –NET) ตัๅงตคา
คะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿น
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
แ.6 รຌอยละของผูຌรียนทีไผาน
กณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานทีไคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภาย฿นการ
อาชีวศึกษารับรอง
แ.็ รຌอยละของผูຌสารใจ
การศึกษาตามหลักสูตรทียบ
กับรกขຌา

- ดีมาก ไ.5แ-5.เเ
- ดี ใ.5แ-ไ.5เ
- พอ฿ชຌ โ.5แ-ใ.5เ
- ตຌองปรับปรุง 1.51-2.50
- ตຌองปรับปรุงรงดวน 0.00-1.50
- ดีมาก ไ.5แ-5.เเ
- ดี ใ.5แ-ไ.5เ
- พอ฿ชຌ โ.5แ-ใ.5เ
- ตຌองปรับปรุง 1.51-2.50
- ตຌองปรับปรุงรงดวน 0.00-1.50
- ดีมาก ่เ ขึๅนเป
- ดี ็เ – ็้.้้
- พอ฿ชຌ 6เ – 6้.้้
- ตຌองปรับปรุง 5เ – 5้.้้
- ตຌองปรับปรุงรงดวน < 50

รຌอยละ ่ใ.แเ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

รຌอยละ 6แ.็้
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

เมตຌองดานินการ
ิ ตามประกาศ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภาย฿นการ
อาชีวศึกษา ลงวันทีไ
โ5 มษายน โ55็ ี
รຌอยละ 6เ.เ็
คาคะนน ใ.็5

- ดีมาก ไ.5แ-5.เเ
- ดี ใ.5แ-ไ.5เ
- พอ฿ชຌ โ.5แ-ใ.5เ
- ตຌองปรับปรุง 1.51-2.50
- ตຌองปรับปรุงรงดวน 0.00-1.50
แ.่ รຌอยละของผูຌสารใจ
- ดีมาก ไ.5แ-5.เเ
รຌอยละ 6็.5ใ
การศึกษาทีไเดຌงานทา หรือ
- ดี ใ.5แ-ไ.5เ
คาคะนน ไ.โโ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา - พอ฿ชຌ โ.5แ-ใ.5เ
ตอภาย฿น แ ป
- ตຌองปรับปรุง 1.51-2.50
- ตຌองปรับปรุงรงดวน 0.00-1.50
แ.้ ระดับความพึงพอ฿จของ
- ดีมาก ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิ5ี
5 ขຌอ
สถานประกอบการ หนวยงาน - ดี ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิไี
คาคะนน 5
หรือสถานศึกษา หรือ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิใี
ผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของ - ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิโี
ผูຌสารใจการศึกษา
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ ิแี
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ แ

-

ไ
ิดีี

ไ
ิดีี

5
ิดีมากี

4.75

44
สรุปจุดเดนและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ แ
จุดเดน เดຌก ตัวบงชีๅตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅทีไ แ.แ ผูຌรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลีไยสะสม โ.เเ ขึๅนเป
ตัวบงชีๅทีไ แ.โ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ทีไมีตอคุณภาพ
ของ ผูຌรียน
ตัวบงชีๅทีไ แ.ใ รຌอยละของผูຌรียนทีไผานกณฑ์การประมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชีๅทีไ แ.ไ รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ิV-NETี ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป
ตัวบงชีๅทีไ แ.5 รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ิV-NETี ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿นกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชีๅทีไ แ.้ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา
หรือ ผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ แ.่ รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาตอภาย฿น แ ป
ตัวบงชีๅทีไ แ.็ รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาตามหลักสูตรทียบกับรกขຌา
จุดที่ต้องพัฒนา - เมมีมาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาซียน ดยนຌนผูຌรียนป็นสาคัญดຌวยทคนิควิธีการสอนทีไหลากหลายมุงนຌน
สมรรถนะอาชีพละบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ละปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง
ตัวบงชีๅที่ โ.แ ระดับคุณภาพ฿นการ฿ช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการ฿หຌครู฿ชຌละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ดยกาหนดรายวิชา฿หมหรือปรับปรุงรายวิชาดิมกีไยวกับนืๅอหาสาระดยรวมกับสถานประกอบการละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาซียน
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการสารวจขຌอมูลความตຌองการ฿นการพัฒนาหลักสูตร ใ่
สาขา วิชา/งาน จาก ใ่ สาขา
โ. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ใ่ สาขาวิชา/งาน
3. สถานศึกษามีการทดลอง฿ชຌหลักสูตร ใ่ สาขาวิชา/งาน
ไ. สถานศึกษามีการประมินหลักสูตร ใ่ สาขาวิชางาน
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีไพัฒนาลຌวตาม
ขຌอ แ – ไ เมกิน ใ ป เป฿ชຌ ใ่ สาขาวิชา/งาน จาก ใ่ สาขาวิชา/งาน คิดป็นรຌอยละ แเเ ของจานวน
สาขางานทีไจัดการรียนการสอน
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการ฿ชຌละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีไสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาซียน สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาครบ
ทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ โ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูจัดทาผนการจัดการรียนรูຌรายวิชาดຌวย
ทคนิควิธีการสอนทีไหลากหลายทีไมุงนຌนสมรรถนะอาชีพ ละบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงทุกรายวิชาทีไสอน
ความพยายาม แ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูจัดทาผนการจั ดการรียนรูຌ รายวิชาดຌวย
ทคนิควิธีการสอนทีไหลากหลาย ทีไมุงนຌนสมรรถนะอาชีพ ละบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงทุกรายวิชาทีไสอน
โ. สถานศึ กษามี ครู ทีไ ด านิ น การตาม ิแี รຌ อยละ ้5.65 ของจ านวน
ครูผูຌสอนทัๅงหมด
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการจัดการรียนรูຌรายวิชาระดับสถานศึกษา ครูทีไปฏิบัติครบทุก
รายวิชาฉลีไย โ ภาครียน จานวน แแเ คน จากจานวนครูทัๅงหมด แแ5 คน คิดป็นรຌอยละ ้5.65 สามารถ
ปฎิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌ 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ โ.3 ระดับคุณภาพ฿นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูจัดการรียนการสอนตามผนการจัดการรียนรูຌดຌวย
ทคนิ ควิ ธีการสอนทีไหลากหลาย ทีไมุงนຌ นสมรรถนะอาชีพ ละบู รณาการคุณธรรม จริ ยธรรม คานิ ยม ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ดานินการ฿หຌครู฿ชຌสืไอทคนลยีทีไหมาะสม ฿หຌมี
การนิทศการจัดการรียนการสอนละ ฿หຌครูทาบันทึกหลังการสอน ฿หຌครูนาผลจากการสอนดຌวยทคนิควิธีการ
สอนทีไหลากหลาย ละผลการนิทศการจัดการรียนการสอนเปจัดทาวิจัย ละนาผลจากการวิจัยเปกຌเขปัญหา
หรือพัฒนาการรียนการสอน
ความพยายาม แ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูตละคนจัดการรียนการสอน ตาม
ผนการจัดการรียนรูຌดຌวยทคนิควิธีการสอนทีไหลากหลาย ทีไมุงนຌนสมรรถนะอาชีพละบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูตละคน฿ชຌสืไอละทคนลยีทีไหมาะสม
฿นการจัดการรียนการสอน
ใ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌมีการนิทศการจัดการรียนการสอนละ฿หຌ
ครูตละคนทาบันทึกหลังการสอน
ไ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูตละคนนาผลจากการสอนดຌวยทคนิค
วิธีการสอนทีไหลากหลายละผลการนิทศการจัดการรียนการสอนเปจัดทาวิจัยพืไ อกຌเขปัญหาหรื อ
พัฒนาการรียนการสอน เมนຌอยกวาหนึไงรายวิชาทีไสอน
5. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครู ทุกคนนาผลจากการวิจัยเปกຌเขปัญหา
หรือพัฒนาการรียนการสอน เมนຌอยกวาหนึไงรายวิชาทีไสอน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการจัดการรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌ 5 ประดใน คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
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ตัวบงชีๅที่ โ.4 ระดับคุณภาพ฿นการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูทุกคนกาหนด ละจຌงหลักกณฑ์ละวิธีการวัด
ละประมินผล฿หຌผูຌรียนทราบกอนการจัดการรียนการสอน มีการวัดละประมินผลตามผนการจัดการ
รียนรูຌ฿ชຌวิธีการวัดละประมินผลทีไหลากหลายละหมาะสม ฿หຌผูຌรียนมีสวนรวม฿นการวัดละประมินผล
ละนาผลจากการวัดละประมินผลเป฿ชຌ฿นการพัฒนาสมรรถนะผูຌรียน ทีไมุงนຌนสมรรถนะอาชีพละบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงทุกรายวิชา
ทีไสอน
ความพยายาม แ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูทุกคนกาหนด ละจຌงหลักกณฑ์ละ
วิธีการวัดละประมินผล฿หຌผูຌรียนทราบกอนการจัดการรียนการสอนทุกรายวิชาทีไสอน
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูทุกคน ฿ชຌวิธีการวัดละประมินผลตาม
ผนการจัดการรียนรูຌทุกรายวิชาทีไสอน
3. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูทุกคน ฿ชຌวิธีการวัดละประมินผลทีไ
หลากหลายละหมาะสมทุกรายวิชาทีไสอน
ไ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครู ฿หຌผูຌรียนมีสวนรวม฿นการวัดละ
ประมินผลทุกรายวิชาทีไสอน
5. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครู นาผลจากการวัดละประมินผลเป฿ชຌ฿น
การพัฒนาสมรรถนะผูຌรียน ทีไมุงนຌนสมรรถนะอาชีพละบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงทุกรายวิชาทีไสอน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการวัดละประมินผล การจัดการรียนการสอนรายวิชา฿น
ภาพรวมของสถานศึกษา ปฏิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌ 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿น
ระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 2.5 ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกงาน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการคัดลือก สถานประกอบการ หนวยงาน ละทาความ
รวมมือ฿นการสงผูຌรียนขຌาฝຄกงานตามหลักสูตร มีการนิทศผูຌรียนกอนการฝຄกงานพรຌอมมีคูมือการฝຄกงาน
มีการนิทศการฝຄกงานของผูຌรียน฿นสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝຄกงานของผูຌรียน
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน มีการสัมมนาการฝຄกงานของผูຌรียนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงาน พืไอนาผลเปปรับปรุง
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการคัดลือกสถานประกอบการ หนวยงาน ละทาความ
รวมมือ฿นการสงผูຌรียนขຌาฝຄกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ละ สาขางาน รวมจานวน ใใ5 หง
โ. สถานศึกษามีการปฐมนิทศผูຌรียนกอนการฝຄกงานพรຌอมมีคูมือการฝຄกงาน
ใ. สถานศึกษามีการนิทศการฝຄกงานของผูຌรียน฿นสถานประกอบการ
หนวยงาน
ไ. สถานศึกษามีการวัดผลการฝຄกงานของผูຌรียนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝຄกงานของผูຌรียนพืไอนาผลเปปรับปรุงดย
ชิญสถานประกอบการ หนวยงานทีไกีไยวขຌองขຌารวมการสัมมนาดือนละ แ ครัๅง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกงาน สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาครบทัๅง 5
ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ โ ฿นแตละตัวบงชีๅ
ตัวบงชีๅ
2.1 ระดับคุณภาพ฿นการ฿ชຌละ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาทีไสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาซียน
โ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทา
ผนการจัดการรียนรูรຌ ายวิชา

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
5 ขຌอ
คาคะนน 5

ผลการประเมิน

- ดีมาก ปฏิบัติ ิแี – ิ5ี
5
- ดี ปฏิบัติ ิแี – ิไี
ิดีมากี
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ิแี – ิใี
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ ิแี –ิโี
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ ิแี
- ดีมาก ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิ5ี
5 ขຌอ
5
- ดี ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิไี
คาคะนน 5
ิดีมากี
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิใี
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ ิแี ละมีผล ิโี
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ ิแี
โ.ใ ระดับคุณภาพ฿นการจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
5 ขຌอ
5
รียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
คาคะนน 5
ิดีมากี
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
โ.ไ ระดับคุณภาพ฿นการวัดละ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
5 ขຌอ
5
ประมินผลการจัดการรียนการ - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
คาคะนน 5
ิดีมากี
สอนรายวิชา
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
โ.5 ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
5 ขຌอ
5
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
คาคะนน 5
ิดีมากี
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ โ
5.เเ
สรุปจุดเดนและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ โ
จุดเดน เดຌก ตัวบงชีๅตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅทีไ 2.1 ระดับคุณภาพ฿นการ฿ชຌละพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรายวิชาทีไสอดคลຌอง
กับความตຌองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาซียน
ตัวบงชีๅทีไ 2.2 ระดับคุณภาพ฿นการจัดการรียนรูຌรายวิชา
ตัวบงชีๅทีไ 2.3 ระดับคุณภาพ฿นการจัดการการรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชีๅทีไ โ.ไ ระดับคุณภาพ฿นการวัดละประมินผลการจัดการรียนการสอนรายวิชา
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ตัวบงชีๅทีไ 2.5 ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกงาน
จุดที่ต้องพัฒนา -เมมีมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาดย฿ชຌสถานศึกษาป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีการจัดการทาผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผูຌบริหารมีภาวะผูຌนา
มีระบบฐานขຌอมูลสารสนทศ฿นการบริหารจัดการ มีการบริหารความสีไยง มีระบบดูลผูຌรียน มีการพัฒนา
ละดูลสภาพวดลຌอมภูมิทัศน์อาคารสถานทีไ มีการบริหารจัดวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการงินละงบประมาณ มีการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษา฿น
ครือขาย
ตัวบงชีๅที่ 3.แ ระดับคุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿หຌป็นเปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. โ55แ ละ
กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักกณฑ์การสรรหา การลือกประธานกรรมการละ
กรรมการ การประชุม วาระการดารงตาหนง ละการพຌนจากตาหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.
โ55ใ
การประมินความพึงพอ฿จของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย฿นการปฏิบัติงาน
รวมกับสถานศึกษา ดยผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก฿หຌ฿ชຌบบประมิน มาตราสวนประมาณคา ิRating scale)
แ–5
ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลทีไมิเดຌปฏิบัติงาน฿นสถานศึกษาละ
มิเดຌป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึไงสถานศึกษาป็นผูຌสนอละคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย฿หຌความหในชอบ ฿หຌทาหนຌาทีไประมินความพึงพอ฿จของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ฿นการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา ละประมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึไงบุคคลหรือกลุมบุคคลทีไทาหนຌาทีไประมิน โ ดຌาน ดังกลาว อาจป็นบุคคลหรือ
กลุมดียวกันกใเดຌ
ดຌานทีไ แ. การประมินความพึงพอ฿จของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย฿นการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสถานศึกษารับทราบขຌอมูลละนาผลเปปรับปรุงการ
ดานินงานตอเป ฿หຌ฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา ิRating scale) แ – 5
ดຌานทีไ โ. การประมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยรับทราบขຌอมูลละนาผลเปพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ตามอานาจหนຌาทีไทีไกาหนดเวຌ฿นกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามทีไกาหนด฿น
กฎหมาย ทีไกีไยวขຌอง จานวน แ้ คน
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌมี฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยอยางนຌอยภาครียนละ แ ครัๅง ปฏิบัติเดຌ แ ครัๅง
ใ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามอานาจหนຌาทีไทีไกาหนดเวຌ฿นกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
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ไ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประมิน
ความพึงพอ฿จของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ฿นการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาละมีผล
ประมินคาฉลีไย ไ.66 ระดับ ดีมาก
5. สถานศึกษาดานินการ฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยพืไอพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ละ
มีผลการประมินคาฉลีไย ไ.5โ ระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาครบทัๅง ไ ขຌอ คาคะนน ไ มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดี
ตัวบงชีๅที่ 3.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดทาผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดยการมี
สวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ผูຌรียน ชุมชม สถานประกอบการ ละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ละมีการจัดทาผนปฏิบัติการประจาปทีไสอดคลຌองกับผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาดยมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา มีการ
ดานินงานตามผน มีการติดตาม ตรวจสอบประมินผล ละสนอขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุง พรຌอม
ทัๅงจัดทารายงานตามผนปฏิบัติการประจาป
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการจัดทาผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดย
การมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ผูຌรียน ชุมชน สถานประกอบการ ละหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง ทัๅงภาครัฐละอกชน
โ. สถานศึกษามีการจัดทาผนปฏิบัติการประจาปทีไสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถานศึกษา
ใ. สถานศึกษามีการดานินงาน ตามผนปฏิบัติการประจาป
ไ. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ละสนอ
ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามผนปฏิบัติการประจาป
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ตามประดใน การพิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.3 ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัๅง
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทีไเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ชุมชน ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะของผูຌรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละวัตถุประสงค์
ของการจัดตัๅงสถานศึกษา
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์ดยความหในชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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โ. สถานศึกษามีผนงาน ครงการพัฒนาสถานศึกษาทีไสอดคลຌองกับ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ชุมชน ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ใ. สถานศึกษามีการดานินงานตามผนงาน ครงการ
ไ. สถานศึกษามีการประมินผลการดานินงานตามผนงาน ครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประมินเปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ สามารถปฏิบัติตาม
ประดในการพิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.4 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก ผูຌบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนยบายของหนวยงานตຌนสังกัด
ดย฿ชຌภาวะผูຌนาละการมีสวนรวมของผูຌทีไกีไยวขຌองละมีการประมินผลการบริหารงานละภาวะผูຌนา
ของผูຌบริหารสถานศึกษาดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ดย฿ชຌบบประมินมาตราสวน
ประมาณคา ิRating scale) แ – 5
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนยบายของหนวยงาน
ตຌนสังกัด
โ. สถานศึกษามีการประชุมครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาอยาง
นຌอยภาครียนละ โ ครัๅง ปฏิบัติเดຌ 5 ครัๅง
ใ. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูຌปกครอง ผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอยางนຌอยภาครียนละ แ ครัๅง ปฏิบัติเดຌ โ ครัๅง
ไ. สถานศึกษามีการนาความคิดหในของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ครูละบุคลากร ทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ผูຌปกครอง รวมทัๅงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองเป฿ชຌ฿นการพัฒนา
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประมินผลการบริหารงาน ละภาวะผูຌนาของ
ผูຌบริหารสถานศึกษาดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ละมีผลการประมินคาฉลีไย ไ.56
ระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารงานละภาวะผูຌนาของผูຌบริหารสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.5 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีระบบขຌอมูลสารสนทศละมีระบบสารองขຌอมูลสารสนทศ
พืไอป้องกันการสูญหายของขຌอมูล ดยมีขຌอมูลพืๅนฐาน ้ ประภท เดຌก ขຌอมูลทัไวเปของสถานศึกษา
ขຌอมูลนักรียน นักศึกษา ขຌอมูลตลาดรงงาน ขຌอมูลบุคลากร ขຌอมูลงบประมาณละการงิน ขຌอมูล
หลักสูตรการจัดการการรียนการสอน ขຌอมูลครุภัณฑ์ ขຌอมูลอาคารสถานทีไ ละขຌอมูลพืๅนฐานของจังหวัด
ดยขຌอมูลจะตຌองครบถຌวน ชืไอมยงอยางป็นระบบ มีการดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿น
สถานศึกษา ละผูຌรียนสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์ จากฐานขຌอมูลสารสนทศของสถานศึกษา ดยครู
ละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน ดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา ิRating
scale) แ – 5
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ความพยายาม แ. สถานศึกษามีขຌอมูลพืๅนฐาน ้ ประภท ละอาจมีขຌอมูลอืไนทีไจาป็น
สาหรับสถานศึกษาทีไครบถຌวนละชืไอมยงป็นระบบ ละมีระบบสารองขຌอมูลสารสนทศพืไอป้องกันการ
สูญหายของขຌอมูล
โ. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขຌอมูลสารสนทศอยางตอนืไองละป็น
ปัจจุบัน
ใ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌ ครู บุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ละ
ผูຌรียนสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์จากฐานขຌอมูลสารสนทศ
ไ. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จ฿นการบริหารจัดการระบบ
ฐานขຌอมูลสารสนทศของสถานศึกษา ดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน
5. สถานศึกษามีผลการประมินความพึงพอ฿จ฿นการบริหารจัดการระบบ
ฐานขຌอมูลสารสนทศของสถานศึกษาคาฉลีไย ใ.้โ อยู฿นระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูลสารสนทศของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.6 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิคราะห์ละจัดทาผนงาน ครงการบริหารความสีไยงทีไ
สาคัญอยางนຌอย 5 ดຌาน เดຌก ดຌานความปลอดภัย ดຌานการทะลาะวิวาท ดຌานสิไงสพติด ดຌานสังคม ดຌาน
การพนันละการมัไวสุม ดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ผูຌรียนละ
ผูຌปกครอง ละมีการดานินงาน ครงการ มีการประมินผลละปรับปรุงอยางตอนืไอง ละมีผลทา฿หຌ
ความสีไยง฿นดຌานตางๆ ลดลง
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการวิคราะห์ละจัดทาผนงาน ครงการบริหารความ
สีไยงทีไสาคัญอยางนຌอย 5 ดຌาน เดຌก ดຌานความปลอดภัย ดຌานการทะลาะวิวาท ดຌานสิไงสพติด ดຌาน
สังคม ดຌานการพนันละการมัไวสุม ดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ผูຌรียน
ละผูຌปกครอง
โ. สถานศึกษามีการดานินงาน ตามผนงาน ครงการ
ใ. สถานศึกษามีการประมินผลการดานินงานตามผนงาน ครงการ
ไ. สถานศึกษามีการนาผลการประมินเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงบริหาร
ความสีไยง
5. สถานศึกษามีความสีไยงลดลงอยางนຌอย ใ ดຌาน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารความสีไยง สามารถปฏิบัติตามประดในการ
พิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.7 ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดระบบดูลผูຌรียนดยมีการปฐมนิทศผูຌรียน มีการตงตัๅงครูทีไ
ปรึกษา มีระบบครือขายผูຌปกครองพืไอรวมกันดูลผูຌรียน สงสริมสนับสนุนทุนการศึกษากผูຌรียน มีระบบ
ดูลผูຌรียนกลุมสีไยงละสงสริมผูຌรียนปัญญาลิศ
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการปฐมนิทศผูຌรียน
2. สถานศึกษามีการตงตัๅงครูทีไปรึกษาละจัด฿หຌผูຌรียนพบครูทีไปรึกษา
อยางนຌอยสัปดาห์ละ แ ครัๅง ฿นภาพรวมจานวน ใ6 ครัๅงตอปการศึกษา
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ใ. สถานศึกษามีระบบครือขายผูຌปกครองพืไอรวมกันดูลผูຌรียน
ไ. สถานศึกษามีผนงาน ครงการสงสริมสนับสนุนทุนการศึกษาก
ผูຌรียนซึไงมีผูຌขอจานวน ็้ คน เดຌรับทุนจานวน ไ5 คน คิดป็นรຌอยละ 56.้6 ของจานวนผูຌรียนทีไรຌองขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูลผูຌรียนกลุมสีไยงจานวน 66 คน ละสงสริม
ผูຌรียนปัญญาลิศ จานวน ้โ คน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูลผูຌรียน สามารถปฏิบัติตามประดในการ
พิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.่ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการ฿ช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอมละภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ มีการประมินความ
พึงพอ฿จดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 ละมีการนาผลการประมินเป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ ดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน
ความพยายาม 1. สถานศึกษามีผนงาน ครงการ ฿นการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอม
ละภูมิทัศน์ของสถานศึกษาละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ดยการ
มีสวนรวมของครู ละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน
2. สถานศึกษามีการดานินงานตามผนงาน ครงการ
ใ. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอมละภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ ดยครูละบุคลากร
ทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน
ไ. สถานศึกษามีผลการประมินความพึงพอ฿จ คาฉลีไย ใ.็็ อยู฿นระดับ
ดี
5. สถานศึกษามีการนาผลการประมินเปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอม ละภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ สามารถปฏิบัติตามประดใน
การพิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.้ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดการหา การ฿ชຌวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ละ
คอมพิวตอร์ สอดคลຌองกับผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประมินความพึงพอ฿จของ
ครู ละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน ดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 1-5 ละมีการนาผลการประมินเปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีผนงาน ครงการ การจัดหา การ฿ชຌวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ อยางทันสมัยละพียงพอตอผูຌรียน฿นสาขาวิชา/งาน อยางหมาะสม ละคอมพิวตอร์฿น
หຌองปฏิบัติการมีจานวน ่ หຌอง มีครืไองคอมพิวตอร์ จานวน ไเ ครืไอง ละ แ หຌองมีคอมพิวตอร์
จานวน โเ ครืไอง ตามอัตราสวนของผูຌรียนป็น แ คน : แ ครืไอง
โ. สถานศึกษามีการดานินงานตามผนงาน ครงการ
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ใ. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จตอการจัดหา การ฿ชຌวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ละคอมพิวตอร์ ดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน
ไ. สถานศึกษามีการนาผลการประมินความพึงพอ฿จคาฉลีไย ไ.เไ อยู฿น
ระดับดี
5. สถานศึกษามีการนาผลการประมินเปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความหมาะสม฿นการจัด฿หຌมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ละคอมพิวตอร์
สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 3.แเ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นสถานศึกษา
฿นดຌานวิชาการหรือวิชาชีพ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรຌางสรรค์
สงสริม฿หຌมีครงการลกปลีไยน ครูละบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอืไนหรือหนวยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไหมาะสม ละ สงสริม สนับสนุน฿หຌครูละ
บุคลากรทางการศึกษาเดຌรับการประกาศกียรติคุณยกยอง
คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยูดຌวยการมี สุขภาวะทีไสมบูรณ์ ละมีความมัไนคงซึไง
ครอบคลุมสุขภาวะ ทัๅง ไ ดຌาน เดຌก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม ละสุข
ภาวะทางจิตละวิญญาณ
ความพยายาม แ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษา เดຌรับการ
ฝຄกอบรมดຌานวิชาการหรือวิชาชีพ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ คิดป็นรຌอยละ ็ไ.ใแ เมผานกณฑ์
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทาง การศึกษา เดຌรับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรຌางสรรค์จากหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอก รຌอยละ แ็.ไใ
ผานกณฑ์
ใ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษาขຌารวม
ครงการลกปลีไยน ครูละบุคลากรทางการศึกษาหรือป็นวิทยากร฿หຌกับสถานศึกษาอืไนหรือหนวยงาน
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ คิดป็นรຌอยละ ใ็.6แ ผานกณฑ์
ไ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษา เดຌรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทีไหมาะสม รຌอยละ ่็.แ6 ผานกณฑ์
5. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษา เดຌรับประกาศ
กียรติคณ
ุ ยกยองดຌานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองค์กรภายนอก
รຌอยละ ใ่.5ใ ผานกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติ
ประดในการพิจารณา ไ ขຌอ คาคะนน ไ มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดี
ตัวบงชี่ 3.แแ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารการงินละงบประมาณ สอดคลຌองกับผนปฏิบัติ
การประจาปของสถานศึกษา ฿นดຌานวัสดุฝຄก อุปกรณ์ละสืไอสาหรับการจัดการรียนการสอน การบริการ
วิชาการละวิชาชีพ การสงสริมสนับสนุน฿หຌครูละผูຌรียนจัดทาละดานินการจัดประกวด จัดสดง
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ครงการนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย การดานินงานตามครงการ กิจกรรม ดຌาน
การปลูกฝังจิตสานึกละสริมสรຌางความป็นพลมืองเทยละพลลก
ความพยายาม สถานศึกษามีงบดานินการทัๅงหมดจานวน โุ้ใ5แุ็ใโ.6เ บาท
แ. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝຄก อุปกรณ์ละสืไอสาหรับการจัดการรียน
การสอน รຌอยละ โ6.โ่ ของงบดานินการ
โ. สถานศึกษามีรายเดຌหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการ฿ชຌวัสดุฝຄก
฿นการจัดการรียนการสอน รຌอยละ โ่.6ใ ของคาวัสดุฝຄก
ใ. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝຄก อุปกรณ์ละสืไอสาหรับการบริการ
วิชาการละวิชาชีพ รຌอยละ แ.โโ ของงบดานินการ
ไ. สถานศึกษามีรายจาย฿นการสงสริม สนับสนุน฿หຌครูละผูຌรียนจัดทา
ละดานินการจัดประกวด จัดสดงครงการ นวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย รຌอยละ
ใ.5เ ของงบดานินการ เมผานกณฑ์
5. สถานศึกษามีรายจาย฿นการดานินงานตามครงการ กิจกรรม ดຌานการ
ปลูกฝังจิตสานึกละสริมสรຌางความป็นพลมืองเทยละพลลก รຌอยละ 6.็่ ของงบดานินการ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารการงินละงบประมาณ สามารถปฏิบัติตาม
ประดในการพิจารณาครบเดຌ ไ ขຌอ คาคะนน ไ มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดี
ตัวบงชีๅที่ 3.แโ ระดับคุณภาพ฿นการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทัๅง฿นประเทศ และหรือตางประเทศ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับครือขายทัๅง
฿นประทศละหรือตางประทศ฿นดຌานภูมิปัญญาทຌองถิไน ผูຌชีไยวชาญ ผูຌทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
งบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ละมีการประมินผลการดานินงานพืไอการปรับปรุง
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีผนงาน ครงการ฿นการระดมทรัพยากร฿นการจัดทาการ
อาชีวศึกษากับครือขายทัๅง฿นประทศละหรือตางประทศ
โ. สถานศึกษามีสาขางานทีไมีการจัดหาภูมิปัญญาทຌองถิไน ผูຌชีไยวชาญ
ผูຌทรงคุณวุฒิทัๅง฿นประทศละหรือตางประทศรวมพัฒนาผูຌรียนทุกสาขา/งาน จานวน แโ สาขา คิด
ป็นรຌอยละ แเเ ของจานวนสาขางานทีไปຂดสอน
ใ. สถานศึ ก ษามี จ านวนสถานประกอบการทัๅ ง ฿นประทศละหรื อ
ตางประทศ ทีไมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จานวน ใเใ หง
ไ. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอืไนๆ ชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ พืไอสงสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จานวน 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประมินผลการดานินงานตามผนงาน ครงการ฿น
การระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับครือขายทัๅง฿นประทศละ หรือตางประทศ พืไอการ
ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับครือขายทัๅง฿น
ประทศละหรือตางประทศละหรือตางประทศ จากหลงตางๆ สามารถปฏิบัติตามประดในการ
พิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ฿นแตละตัวบงชีๅ

ตัวบงชีๅ
ใ.แ ระดับคุณภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ช ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ

ใ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทา - ดีมาก ปฏิบัติ ิแี – ิ5ี
ผนการบริหารจัดการ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ ิแี - ิไี
สถานศึกษา
- พอ฿ช ปฏิบัติ ิแี - ิใี
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ ิแี - ิโี
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ ิแี
ใ.ใ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนา - ดีมาก ปฏิบัติ ิแี – ิ5ี
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ ิแี - ิไี
- พอ฿ช ปฏิบัติ ิแี - ิใี
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ ิแี - ิโี
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ ิแี
ใ.ไ ระดับคุณภาพ฿นการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
บริหารงานละภาวะผูຌนาของ - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
ผูຌบริหารสถานศึกษา
- พอ฿ช ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
ใ.5 ระดับคุณภาพ฿นการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
บริหารจัดการระบบฐานขຌอมูล - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
สารสนทศของสถานศึกษา
- พอ฿ช ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
3.6 ระดับคุณภาพ฿นการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ิแี – ิ5ี
บริหารความสีไยง
- ดี ปฏิบัติ ิแี - ิไี
- พอ฿ช ปฏิบัติ ิแี - ิใี
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ ิแี - ิโี
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ ิแี

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
ไ ขຌอ
คาคะนน ไ

ผลการ
ประเมิน
ไ
ิดีี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี
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ตัวบงชีๅ
3.7 ระดับคุณภาพ฿นการ
จัดระบบดูลผูຌรียน

3.8 ระดับคุณภาพ฿นการ
พัฒนาละดูลสภาพวดลຌอม
ละภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ
หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพ฿นการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ละคอมพิวตอร์

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ช ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
5 ขຌอ
คาคะนน 5

ผลการ
ประเมิน
5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
คาคะนน 5
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
3.10 ระดับคุณภาพ฿นการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
ไ ขຌอ
พัฒนาครูละบุคลากรทางการ - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
คาคะนน ไ
ศึกษา
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
3.11 ระดับคุณภาพ฿นการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
ไ ขຌอ
บริหารการงินละงบประมาณ - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
คาคะนน ไ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
3.12 ระดับคุณภาพ฿นการ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
5 ขຌอ
ระดมทรัพยากร฿นการจัดการ - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
คาคะนน 5
อาชีวศึกษากับครือขายทัๅง฿น - พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
ประทศละหรือตางประทศ - ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
สรุปจุดเดน และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเดน เดຌก ตัวบงชีๅตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅทีไ ใ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ 3.3 ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

5
ิดีมากี

ไ
ิดีี

ไ
ิดีี

5
ิดีมากี

4.75
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ตัวบงชีๅทีไ 3.4 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารงานละภาวะผูຌนาของผูຌบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ใ.5 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูลสารสนทศ
ตัวบงชีๅทีไ ใ.6 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารความสีไยง
ตัวบงชีๅทีไ ใ.็ ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูลผูຌรียน
ตัวบงชีๅทีไ ใ.่ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอมละภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา ละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบงชีๅทีไ ใ.้ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ละ
คอมพิวตอร์
ตัวบงชีๅทีไ ใ.แโระดับคุณภาพ฿นการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับ
ครือขายทัๅง฿นประทศละหรือตางประทศ
ตัวบงชีๅทีไ ใ.แ ระดับคุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
ตัวบงชีๅทีไ 3.10 ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ใ.แแ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารการงินละงบประมาณ
จุดที่ต้องพัฒนา -เมมีมาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการละวิชาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการของทຌองถิไน ชุมชน
ตัวบงชีๅที่ 4.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการละวิชาชีพดยการ
มีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนทุกสาขางาน ละมีการประมินความ
พึงพอ฿จของผูຌรับบริการ ดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แ – 5
ครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนทีไขຌารวมครงการ กิจกรรม ตัๅงต แ ครัๅง
ขึๅนเป฿หຌนับป็นจานวนผูຌขຌารวมครงการ กิจกรรมตามประดในการพิจารณา
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีผนงาน ครงการ กิจกรรม บริการวิชาการละวิชาชีพ
ดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน
2. สถานศึกษาดานินการ฿หຌทุกสาขางานดานินงาน 5 ครงการ กิจกรรม
ตอป
3. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ขຌา
รวมครงการ กิจกรรม จานวน 1แไ คน จากทัๅงหมด 1แไ คน คิดป็นรຌอยละ แเเ
4. สถานศึกษาดานินการ฿หຌผูຌรียน฿นตละสาขางาน ขຌารวมครงการ
กิจกรรม จานวน โุเ็็ คน จากทัๅงหมด โุ่้ไ คน คิดป็นรຌอยละ ็แ.็6
5. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการละมีผลการ
ประมิน คาฉลีไย ไ.ไ6 ระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการวิชาการละวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตาม
ประดในการพิจารณาครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ฿นแตละตัวบงชีๅ
ตัวบงชีๅ
4.1 ระดับคุณภาพ฿น
การบริหารจัดการการ
บริการวิชาการละ
วิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ
ขຌอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ผลการประเมิน
ดาเนินงาน
5 ขຌอ
5
คาคะนน 5
ิดีมากี

5

สรุปจุดเดน และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน คือ ตัวบงชีๅทีไ ไ.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการการบริการวิชาการละวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา -เมมีมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สงสริม฿หຌครู ละผูຌรียนจัดทานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัยทีไป็น
ประยชน์ ตลอดจนมีการผยพร
ตัวบงชีๅที่ 5.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงสริม สนับสนุน฿หຌผูຌรียนระดับชัๅน ปวช.ใ ละปวส.โ
จัดทาครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาครงการ ละอืไน ๆ ละจัด฿หຌมีการ
ประกวด สดงละผยพรผลงาน รวมทัๅงการนาผลงานเป฿ชຌประยชน์฿นสถานศึกษา มีการสงสริม฿หຌ
ขຌารวมสดง ขงขันละเดຌรับรางวัลหรือนาเป฿ชຌประยชน์ระดับชุมชน จังหวัด ภาค ละชาติ
ความพยายาม แ. สถานศึกษาสงสริม สนับสุนน ฿หຌผูຌรียนจัดทาละดานินการจัด
ประกวด จัดสดงครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌผูຌรียนระดับชัๅน ปวช.ใ ละ ปวส.โ จัดทา
ครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย ดยมีจานวนผลงานทัๅงหมด ตามกณฑ์ฉลีไย ระดับชัๅน
ปวช.ใ จานวน ใ คน : แ ชิๅน ดยปวช.ใ มีจานวนผูຌรียนทังๅ หมด ไ6เ คน จานวนผลงาน แ5็ ผลงาน
ดังนัๅน ปวช.ใ มีผลงานตามกณฑ์ ละปวส.โ จานวน โ คน: แ ชิๅน ดยปวส.โ มีจานวนผูຌรียนทัๅงหมด
ใ6โ คน จานวนผลงาน แ6เ ผลงาน ดังนัๅน ปวส.โ มีผลงานเมตามกณฑ์
ใ. สถานศึกษาเดຌจัดประกวดละเดຌนาครงการ สิไงประดิษฐ์ งาน
สรຌางสรรค์ จานวน ใแแ ผลงาน เป฿ชຌประยชน์฿นสถานศึกษา คิดป็นรຌอยละ ้่.แเ
ไ. สถานศึกษาเดຌนาครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
ผยพรตอสาธารณชน จานวน ใเแ ผลงาน ทีไ ผยพรตอสาธารณชน คิดป็นรຌอยละ ้ไ.้5
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5. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรือ
งานวิจัย นาเป฿ชຌประยชน์หรือเดຌรับรางวัล฿นระดับชุมชน จังหวัด ภาค ละชาติ จานวน ใ6 ผลงาน ทีไ
เดຌรับรางวัล คิดป็นรຌอยละ แแ.ใ5
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัยของผูຌรียน สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌ ไ ขຌอ คาคะนน ไ มีผลการ
ประมินอยู฿นระดับ ดี
ตัวบงชีๅที่ 5.โ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงสริมสนับสนุน฿หຌครูจัดทานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งาน
สรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย ละจัด฿หຌมีการประกวด จัดสดงละผยพรผลงาน รวมทัๅงการนาผลงานเป฿ชຌ
ประยชน์฿นสถานศึกษา มีการสงสริม฿หຌขຌารวมสดง ขงขันละเดຌรับรางวัลหรือนาเป฿ชຌประยชน์฿น
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค ละชาติ
งานวิจัยของครูตຌองครอบคลุมกระบวนการตอเปนีๅ คือ มีป้าประสงค์ มีการระบุปัญหา มี
วิธีการดานินการ มีการกใบละบันทึกขຌอมูล ละมีการวิคราะห์ละสรุปผลความรูຌทีไเดຌจากการ
ดานินการ
ความพยายาม แ. สถานศึกษาสงสริม สนับสนุน฿หຌครูจัดทาละดานินการจัดประกวด
จัดสดง นวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูทุกคนจัดทานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งาน
สรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
ใ. สถานศึ ก ษาเดຌ จั ด ประกวดละเดຌ น านวั ต กรรม สิไ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน แ6โ ผลงาน เป฿ชຌประยชน์฿นสถานศึกษา คิดป็นรຌอยละ แเเ
ไ. สถานศึกษา เดຌนานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
จานวน แใเ ผลงาน ทีไ ผยพรตอสาธารณชน คิดป็นรຌอยละ ่เ.โ5
5. สถานศึกษาดานินการ฿หຌจัดทานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัย ทีไนาเป฿ชຌประยชน์หรือเดຌรับรางวัล ฿นระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค ละชาติ จานวน โไ
ผลงาน ทีไเดຌรับรางวัล คิดป็นรຌอยละ แไ.่แ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌ 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿น
ระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ฿นแตละตัวบงชีๅ
ตัวบงชีๅ

เกณฑ์การตัดสิน

5.แ ระดับคุณภาพ฿นการ
บริหารจัดการครงการ
สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัยของผูຌรียน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงาน
ไ ขຌอ
คาคะนน ไ

ผลการ
ประเมิน
ไ
ิดีี
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ตัวบงชีๅ

เกณฑ์การตัดสิน

5.โ ระดับคุณภาพ฿นการ
บริหารจัดการนวัตกรรม
สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัยของครู

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงาน
5 ขຌอ
คาคะนน 5

ผลการ
ประเมิน
5
ิดีมากี

4.5เ

สรุปจุดเดน และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน เดຌก ตัวบงชีๅตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅทีไ 5.โ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งาน
สรຌางสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ตัวบงชีๅทีไ 5.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัยของผูຌรียน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลลก
ปลูกฝังจิตสานึกละสริมสรຌางความป็นพลมืองเทยละพลลก ฿นดຌานการรักชาติ
ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิไงวดลຌอม ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละสงสริม
กีฬาละนันทนาการ
ตั ว บ ง ชีๅ ที่ 6.แ ระดั บ คุ ณ ภาพ฿นการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาทุกคน
ละผูຌรียนทุกคนขຌารวมครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ ทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ละ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประมินผลการดานินงานตามครงการ กิจกรรม ดยครู
ละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน พืไอนาผลเปปรับปรุง การบริหารจัดการละมีการ
ประมินความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองภายนอกสถานศึกษาทีไมีตอภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ดย฿ชຌบบ
ประมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แ – 5
ครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนทีไขຌารวมครงการกิจกรรมตัๅงต แ ครัๅง
ขึๅนเป฿หຌนับป็นจานวนผูຌขຌารวมครงการกิจกรรมตามประดในการพิจารณา
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีจานวนครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกดຌานการ
รักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็น
ประมุข ละทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จานวน แแ ครงการ กิจกรรม
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โ. สถานศึกษาดานิ นการ฿หຌ ผูຌรียนทุกคนร วมครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ละทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ใ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาทุกคน
ขຌารวมครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ดຌานการรักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิป เตยอั น มีพ ระมหากษั ตริ ย์ ท รงป็ น ประมุ ข ละทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิล ปะ
วัฒนธรรม
ไ. สถานศึกษามีการประมินผลการดานินงานตามครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ละทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿น
สถานศึกษาละผูຌรียน พืไอนาผลเปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกสถานศึกษาทีไมีตอภาพลั กษณ์ของสถานศึกษา฿นการปลู กฝั งจิตสานึก ดຌานการรักชาติ ทิดทูน
พระมหากษัตริ ย์ ส งสริ มการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ ทรงป็ นประมุข ละ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ละมีผลการประมินคาฉลีไย 4.่ไ อยู฿นระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์
สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ละทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณาครบทัๅง 5 ประดใน คาคะนน 5 มีผลการ
ประมินอยู฿นระดับดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 6.โ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาทุกคน ละ
ผูຌรียนทุกคนขຌารวมครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม มีการประมินผล
การดานินงานตามครงการ กิจกรรม ดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนพืไอนาผลเป
ปรับปรุงการบริหารจัดการละมีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นละภายนอก
สถานศึกษาทีไมีตอภาพลักษณ์ของสถานศึกษาดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
1–5
ครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนทีไขຌารวมครงการกิจกรรมตัๅงต แ ครัๅง
ขึๅนเป฿หຌนับป็นจานวนผูຌขຌารวมครงการกิจกรรมตามประดในการพิจารณา
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีจานวนครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกดຌานการ
อนุรักษ์สิไงวดลຌอม จานวน ้ ครงการ กิจกรรม
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌผูຌรียนทุกคนขຌารวมครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
ใ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึ กษาทุกคน
ขຌารวมครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
4. สถานศึกษามีการประมินผลการดานินงานตามครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียน พืไอนา
ผลเปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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5. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกสถานศึกษาทีไมีตอภาพลักษณ์ของสถานศึกษา฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
ละมีผลการประมินคาฉลีไย 4.เโ อยู฿นระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม สามารถ
ปฏิบัติตามประดในการพิจารณาครบทัๅง 5 ประดใน คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 6.3 ระดับคุณภาพ฿นการสงเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาทุกคน ละ
ผูຌรียนทุกคนขຌารวมครงการ กิจกรรม ดຌานการกีฬาละนันทนาการ มีการประมินผลการดานินงาน
ตามครงการ กิจกรรม ดยครู ละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนพืไอนาผลเปปรับปรุงการ
บริหารจัดการละมีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นละภายนอกสถานศึกษาทีไมีตอ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 – 5
ครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนทีไขຌารวมครงการกิจกรรมตัๅงต แ ครัๅง
ขึๅนเป฿หຌนับป็นจานวนผูຌขຌารวมครงการกิจกรรมตามประดในการพิจารณา
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีจานวนครงการ กิจกรรม ดຌานการกีฬาละนันทนาการ
จานวน ่ ครงการ กิจกรรม
โ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌผูຌรียนทุกคนขຌารวมครงการ กิจกรรม ดຌาน
การกีฬาละนันทนาการ
ใ. สถานศึกษาดานินการ฿หຌครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ทุกคน
ขຌารวมครงการ กิจกรรม ดຌานการกีฬาละนันทนาการ
ไ. สถานศึกษามีการประมินผลการดานินผลการดานินงานตามครงการ
กิจกรรมดຌานการกีฬาละนันทนาการ ดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนพืไอนาผล เป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌ กีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกสถานศึกษาทีไมีตอภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ฿นการสงสริมดຌานการกีฬาละนันทนาการ
ละมีผลการประมิน ดยฉลีไย ไ.ไไ อยู฿นระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการสงสริม ดຌานการกีฬาละนันทนาการ สามารถปฏิบัติตาม
ประดในการพิจารณาครบทัๅง 5 ประดใน คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 6.4 ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการ฿หຌความรูຌละสรຌางความขຌา฿จ ปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง฿หຌกครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ละผูຌรียน พืไอนาเป฿ชຌประยชน์ มีผนงาน
ครงการ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดยการมีสวนรวมของครู
ละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ละผูຌรียนมีการดานินงานตามผนงาน ครงการละมีการ
ประมินผลการดานินงานดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนพืไอนาผลเปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ ละมีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นละภายนอกสถานศึกษาทีไมีตอการ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ดย฿ชຌบบประมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
1–5

63
ครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษาละผูຌรียนทีไขຌารวมครงการกิจกรรมตัๅงต แ ครัๅง
ขึๅนเป฿หຌนับป็นจานวนผูຌขຌารวมครงการกิจกรรมตามประดในการพิจารณา
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการ฿หຌความรูຌละสรຌางความขຌา฿จปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง฿หຌกครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ละผูຌรียน
โ. สถานศึกษามีผนงาน ครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ละผูຌรียน
ใ. สถานศึกษามีการดานินงานตามผนงาน ครงการ ตามปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง
ไ. สถานศึกษามีการประมินผลการดานินงานตามผนงาน ครงการ
ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ดยครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ละผูຌรียน พืไอนาผลเป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประมินความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกสถานศึกษาทีไมีตอการปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละมีผลการประมิน
คาฉลีไย ไ.ไใ อยู฿นระดับ ดี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
สามารถปฏิบัติตามประดในการพิจารณา ครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ฿นแตละตัวบงชีๅ
ตัวบงชีๅ

เกณฑ์การตัดสิน

6.แ ระดับคุณภาพ฿นการ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ
ทิดทูนพระมหากษัตริย์
สงสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ละทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพ฿นการ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์
สิไงวดลຌอม

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ

6.3 ระดับคุณภาพ฿นการ
สงสริมดຌานการกีฬาละ
นันทนาการ

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
5 ขຌอ
คาคะนน 5

ผลการ
ประเมิน
5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี
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ตัวบงชีๅ

เกณฑ์การตัดสิน

6.4 ระดับคุณภาพ฿นการ
ปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
5 ขຌอ
คาคะนน 5

ผลการ
ประเมิน
5
ิดีมากี

5

สรุปจุดเดน และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน เดຌก ตัวบงชีๅตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅทีไ 6.แ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ ทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ละ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชีๅทีไ 6.2 ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
ตัวบงชีๅทีไ 6.ใ ระดับคุณภาพ฿นการสงสริมดຌานการกีฬาละนันทนาการ
ตัวบงชีๅทีไ 6.ไ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
จุดที่ต้องพัฒนา - เมมี มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ดานินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. โ555 ละนาผลการประมินมา฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชีๅที่ 7.แ ระดับคุณภาพ฿นระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
ความตระหนัก สถานศึกษาจัด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพภาย฿น พืไอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาละพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดຌวยการประมินคุณภาพภาย฿น การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ละการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดยดานินการตามทีไกาหนดเวຌ฿น
กฎกระทรวง วาดຌวยระบบ หลักกณฑ์ ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. โ55ใ
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาละ
จัดทาผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีไมุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดยการมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝ่าย฿นสถานศึกษา ผูຌรียน ชุมชน สถานประกอบการ ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละภาคอกชน
โ. สถานศึกษาเดຌดานินงานตามผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใ. สถานศึกษาเดຌจัด฿หຌมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ละจัด
฿หຌมีการประมินคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ไ. สถานศึกษาเดຌจัดทารายงานประจาปทีไป็นรายงานประมินคุณภาพภาย฿น
5. สถานศึกษาเดຌจัด฿หຌมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไองจาก
ผลการประมินคุณภาพภาย฿นปปัจจุบันละผลการประมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาเดຌดานินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาตามประดในการ
พิจารณา ตามลาดับขัๅนตอนตัๅงต ขຌอ แ – 5 คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ 7.โ ระดับคุณภาพ฿นการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. โ555
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดานินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. โ555
สวนทีไ แ การจัดการอาชีวศึกษา ็ มาตรฐาน ใไ ตัวบงชีๅ ละสดงถึงคุณภาพของการดานินงาน฿นต
ละตัวบงชีๅดยมีผลการตัดสินของตัวบงชีๅเดຌตามกณฑ์สูงสุด฿นระดับ 5 คะนน ดีมาก
ความพยายาม จานวนตัวบงชีๅทีไมีผลการตัดสินตามกณฑ์สูงสุด ฿นระดับ 5 คะนน ดีมาก
จานวน โ็ ตัวบงชีๅ ฿นระดับ ไ คะนน ดี จานวน 6 ตัวบงชีๅ ฿นระดับ ใ คะนน พอ฿ชຌ เมมี ฿น
ระดับ โ คะนน ตຌองปรับปรุง เมมี ละตຌองปรับปรุงรงดวน เมมี
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาเดຌดานินการประกันคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. โ555 ซึไงมีระดับ 5 คะนน ดีมาก จานวน โ็ ตัวบังชีๅ มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดี
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ฿นแตละตัวบงชีๅ
ตัวบงชีๅ

เกณฑ์การตัดสิน

7.1 ระดับคุณภาพ฿น
ระบบการประกันคุณภาพ
ภาย฿น

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
7.2 ระดับคุณภาพ฿นการ จานวนตัวบงชีๅทีไมีผลการตัดสินตาม
ดานินงานตามมาตรฐาน กณฑ์สูงสุด฿นระดับ 5 คะนน ดีมาก
การอาชีวศึกษา พ.ศ.
- ดีมาก ใเ – ใไ ตัวบงชีๅละเมมีตัว
โ555
บงชีๅ฿ดทีไอยู฿นกณฑ์ตຌองปรับปรุงหรือ
ตຌองปรับปรุงรงดวน
- ดี โไ – ใใ ตัวบงชีๅ
- พอ฿ชຌ แ่ - โใ ตัวบงชีๅ
- ตຌองปรับปรุง แโ – แ็ ตัวบงชีๅ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน < แโ ตัวบงชีๅ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
5 ขຌอ
คาคะนน 5

ผลการ
ประเมิน
5
ิดีมากี

ดีมาก
โ็ ตัวบงชีๅ
คาคะนน ไ

ไ
ิดีี

4.5

สรุปจุดเดน และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน เดຌก ตัวบงชีๅตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅทีไ ็.แ ระดับคุณภาพ฿นระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
ตัวบงชีๅทีไ ็.โ ระดับคุณภาพ฿นการดานินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. โ555
จุดที่ต้องพัฒนา -เมมี-
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มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝຄกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัๅน ไมได้ดาเนินการจัดฝຄกอบรม
มาตรฐานที่ ้ ด้านมาตรฐานการสงเสริม
ตามมาตรฐานละตัวบงชีๅ ิรางี ของ สมศ. ทีไจะ฿ชຌ฿นการประมินคุณภาพภายนอก
ดຌานการอาชีวศึกษา รอบสีไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจึงนามาประยุกต์ละพัฒนามาตรฐานละ
ตัวบงชีๅ฿นปการศึกษา โ55่ พืไอป็นการตรียมความพรຌอมขຌอมูลยຌอนหลัง ใ ปการศึกษา มืไอเดຌรับ
การประมินคุณภาพภายนอก รอบสีไ พ.ศ. โ55้ -โ56เ นัๅน คณะกรรมการดานินงานการประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ปการศึกษา โ55่ จึงหในสมควรพิไมมาตรฐานละตัวบงชีๅทีไสอดคลຌอง฿นการ
ประมินคุณภาพภายนอก รอบสีไ ป็นมาตรฐานทีไ ้ ดຌานมาตรการสงสริม มี 5 ตัวบงชีๅ ดังตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅที่ ้.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไเดຌรับการทียบอนผลการรียนรูຌ
ความตระหนัก ผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ์ทียบอนความรูຌ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ฿น
การจัดการรียนการสอนบบทียบอนความรูຌหรือปกระสบการณ์วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัๅนสูง มืไอทียบกับผูຌยืไนคารຌองขอทียบอนความรูຌละประสบการณ์วิชาชีพ฿นตละประภทวิชา
สาขาวิชา
ความพยายาม ผูຌสอนเดຌดานินการ พัฒนาการจัดกระบวนการรียนรูຌ การวิคราะห์
หลักสูตรทุกรายวิชา พืไอนาเปจัดผนการรียนรูຌทีไนຌนทักษะละกระบวนการ ฿หຌผูຌรียนมีสวนรวม฿น
กิจกรรมการรียนการสอนมากทีไสุด มีการวัดผลละประมินผลตามสภาพจริง฿นตละรายวิชา รวมถึง
มีการ฿ชຌรูปบบการวิจัย฿นชัๅนรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผูຌสารใจการศึกษาทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตามกณฑ์การสารใจ
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ดยทียบจากผูຌลงทะบียนรับการทียบอนผลการ
รียนรูຌ จานวน โ5 คน ออกกลางคันจานวน โ คน ผานกณฑ์ จานวน โใ คน คิดป็นรຌอยละ
แเเ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ ้.โ ศิษย์เกามีสวนรวม฿นการทาประยชน์฿ห้สถานศึกษา
ความตระหนัก ผูຌสารใจการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. เมนຌอยกวารຌอยละ 5 ฿นการ
฿หຌความรวมมือ฿นการพัฒนาสถานศึกษา ฿นกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน พัฒนาวิชาการ ละหรือพัฒนา
วิชาชีพ อยางตอนืไอง ทัๅงนีๅศิษย์กาตຌองรวมตัวกัน฿นรูปของสมาคม ชมรม ฯลฯ พืไอ฿หຌกิดการ
ดานินการทีไขຌมขใง ละตอนืไอง
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีความรวมมือจากศิษย์กาอยางนຌอยรຌอยละ 5 ฿น
กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน
2. สถานศึกษามีความรวมมือจากศิษย์กา อยางนຌอยรຌอยละ 5 ฿น
กิจกรรมพัฒนาวิชาการละวิชาชีพ
3. สถานศึกษามีสมาคม ชมรมศิษย์กา หรือการรวมตัว ฿นรูปบบ
ตาง ๆ ละมีการดานินงานอยางตอนืไองทุกป
4. สถานศึกษามีกองทุนศิษย์กา พืไอสนับสนุนผูຌรียน ิมีศิษย์กา
มอบทุนการศึกษา/กองทุนี
5. สถานศึกษามีศิษย์กาทีไเดຌรับการยกยองชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ
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ผลสัมฤทธิ์ ศิษย์กามีสวนรวม฿นการทาประยชน์฿หຌสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตาม
ประดในการพิจารณาเดຌ 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ ้.3 ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ความตระหนัก อกลักษณ์สถานศึกษา คือ บริการยีไยม ปດยมคุณธรรม ลๅาลิศวิชา
สถานศึกษามีลักษณะฉพาะทีไสะทຌอนความดดดน/ความชานาญ/ความชีไยวชาญ ตามพันธกิจ
วัตถุประสงค์ละบริบทของสถานศึกษา
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีหตุผล฿นการกาหนดอกลักษณ์สถานศึกษาทีไ
หมาะสมละปฏิบัติเดຌ
2. สถานศึกษามีการกาหนดตัวบงชีๅ ละระดับความสารใจทีไ
หมาะสม
3. สถานศึกษามีกระบวนการละกลเกขับคลืไอนสูการปฏิบัติทีไชัดจน
ละตอนืไอง
4. สถานศึกษามีกระบวนการสรຌางการมีสวนรวม
5. สถานศึกษามีการประมินผลละนาผลเป฿ชຌปรับปรุงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอกลักษณ์ ของสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามประดในการพิจารณาเดຌครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ ้.4 ระดับคุณภาพของผูຌรียนทีไสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌ ิมาตรการสงสริม
ภาย฿นสถานศึกษาี
ความตระหนัก สถานศึกษามีการตรียมผูຌรียน฿หຌทันสมัย ทันลก ละมีความพรຌอมสู
สากล ดยจัด฿หຌมีการประมินผลความสามารถ฿นการสืไอสารภาษาอังกฤษ
ความพยายาม แ. สถานศึกษามีการกาหนดระดับความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาอังกฤษ
2. สถานศึกษามีการกาหนดตัวบงชีๅละระดับความสารใจทีไหมาะสม
ิปวช. เมตไากวาระดับ A2ุ ปวส. เมตไากวาระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือทียบทาี
3. สถานศึกษามีนวปฏิบัติละกระวนการทีไชัดจนละตอนืไอง
4. สถานศึกษามีกลเกขับคลืไอนสูการปฏิบัติ ละมาตรการจูง฿จ
5. สถานศึกษามีการประมินผลความสามารถ฿นการสืไอสาร
ภาษาอังกฤษของผูຌรียน คิดป็นรຌอยละ ้่.6ไ
ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของผูຌรียนทีไสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌ สามารถปฏิบัติตามประดใน
การพิจารณาเดຌครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตัวบงชีๅที่ ้.5 ระดับคุณภาพของมาตรการสงเสริม ิภายนอกสถานศึกษาี
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดานินงาน฿นการชวยหลือ ชุมชน สังคม รอบ
สถานศึกษา ชนการชีๅนะ ป้องกัน ละ/หรือกຌปัญหาสังคม ทีไสอดคลຌองกับนยบายภาครัฐ สภาพ
ศรษฐกิจ ชุมชน สังคม ละจังหวัด
ความพยายาม สถานศึกษาเดຌดานินการดังตอเปนีๅ
1. สถานศึกษามีหตุผล฿นการกาหนดความรวมมือ ละ/หรือ
ชวยหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการกาหนดตัวบงชีๅ ละระดับความสารใจทีไหมาะสม
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จากผูຌกีไยวขຌอง

3. สถานศึกษามีนวปฏิบัติละกระบวนการทีไชัดจนละตอนืไอง
4. สถานศึกษามีกลเกขับคลืไอนสูการปฏิบัติ ละสรຌางการมีสวนรวม

5. สถานศึกษามีผลการประมินความพึงพอ฿จของชุมชนตอ
สถานศึกษา คาฉลีไย ไ.66 ระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีมาตรการสงสริม ิภายนอกสถานศึกษาี สามารถปฏิบัติ
ตามประดในการพิจารณาเดຌครบทัๅง 5 ขຌอ คาคะนน 5 มีผลการประมินอยู฿นระดับ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ้ ฿นแตละตัวบงชีๅ
ตัวบงชีๅ

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก รຌอยละ ่เ ขึๅนเป
- ดี รຌอยละ ็เ-็เ.้้
- พอ฿ชຌ รຌอยละ 6เ-6เ.้้
- ตຌองปรับปรุง รຌอยละ 5เ-5เ.้้
- ตຌองปรับปรุงรงดวน รຌอยละ<50
้.โ ศิษย์กามีสวนรวม฿นการทา - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
ประยชน์฿หຌสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
้.ใ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนา - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
สถานศึกษาตามอกลักษณ์ของ - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
สถานศึกษา
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
้.ไ ระดับคุณภาพของผูຌรียนทีไ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
สืไอสารภาษาอังกฤษ
- ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
เดຌ ิมาตรการสงสริมภาย฿น - พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
สถานศึกษาี
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
้.5 ระดับคุณภาพของมาตรการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขຌอ
สงสริม ิภายนอกสถานศึกษาี - ดี ปฏิบัติ ไ ขຌอ
- พอ฿ชຌ ปฏิบัติ ใ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุง ปฏิบัติ โ ขຌอ
- ตຌองปรับปรุงรงดวน ปฏิบัติ แ ขຌอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ้
้.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไเดຌรับ
การทียบอนผลการรียนรูຌ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน
รຌอยละ แเเ
คาคะนน 5

ผลการ
ประเมิน
5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5 ขຌอ
คาคะนน 5

5
ิดีมากี

5

69
สรุปจุดเดน และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ้
จุดเดน เดຌก ตัวบงชีๅตอเปนีๅ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ตัวบงชีๅทีไ
ภาย฿นสถานศึกษาี
ตัวบงชีๅทีไ
จุดที่ต้องพัฒนา -เมมี-

้.แ
้.โ
้.ใ
้.ไ

รຌอยละของผูຌรียนทีไเดຌรับการทียบอนผลการรียนรูຌ
ศิษย์กามีสวนรวม฿นการทาประยชน์฿หຌสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพของผูຌรียนทีไสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌ ิมาตรการสงสริม

้.5 ระดับคุณภาพของมาตรการสงสริม ิภายนอกสถานศึกษาี
สรุปผลประเมินคุณภาพสถานศึกษา

มาตรฐาน

ตัวบงชีๅ

มาตรฐานทีไ แ. ดຌานผูຌรียนละผูຌสารใจการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบงชีๅทีไ 1.1
ตัวบงชีๅทีไ 1.2
ตัวบงชีๅทีไ 1.3
ตัวบงชีๅทีไ 1.4
ตัวบงชีๅทีไ 1.5
ตัวบงชีๅทีไ 1.6
ตัวบงชีๅทีไ 1.7
ตัวบงชีๅทีไ 1.8
ตัวบงชีๅทีไ 1.9
ผลการประเมิน
ม. แ
มาตรฐานทีไ 2 ดຌานหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน
ตัวบงชีๅทีไ 2.1
อาชีวศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ 2.2
ตัวบงชีๅทีไ 2.3
ตัวบงชีๅทีไ 2.4
ตัวบงชีๅทีไ 2.5
ผลการประเมิน
ม. โ
มาตรฐานทีไ 3 ดຌานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ 3.1
ตัวบงชีๅทีไ 3.2
ตัวบงชีๅทีไ 3.3
ตัวบงชีๅทีไ 3.4
ตัวบงชีๅทีไ 3.5
ตัวบงชีๅทีไ 3.6
ตัวบงชีๅทีไ 3.7
ตัวบงชีๅทีไ 3.8

ผลการ
หมายหตุ
ประมิน
5
5
5
5
5
เมตຌองดานินการ
ใ.็5
ไ.โโ
5
4.75
5
5
5
5
5
5
ไ
5
5
5
5
5
5
5
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มาตรฐาน

ตัวบงชีๅ

ตัวบงชีๅทีไ 3.9
ตัวบงชีๅทีไ 3.10
ตัวบงชีๅทีไ 3.11
ตัวบงชีๅทีไ 3.12
ผลการประเมิน
ม.3
มาตรฐานทีไ 4 ดຌานการบริการวิชาการละวิชาชีพ
ตัวบงชีๅทีไ 4.1
ผลการประเมิน
ม.4
มาตรฐานทีไ 5 ดຌานนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ ตัวบงชีๅทีไ 5.1
หรือ
งานวิจัย
ตัวบงชีๅทีไ 5.2
ผลการประเมิน
ม.5
มาตรฐานทีไ 6 ดຌานการปลูกฝังจิตสานึกละสริมสรຌางความ ตัวบงชีๅทีไ 6.1
ป็น
ตัวบงชีๅทีไ 6.2
พลมืองเทยละพลลก
ตัวบงชีๅทีไ 6.3
ตัวบงชีๅทีไ 6.4
ผลการประเมิน
ม.6
มาตรฐานทีไ ็ ดຌานการประกันคุณภาพ
ตัวบงชีๅทีไ 7.1
ตัวบงชีๅทีไ 7.2
ผลการประเมิน
ม.7
มาตรฐานทีไ ่ ดຌานการจัดการฝຄกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สัๅน
มาตรฐานทีไ ้ ดຌานมาตรการสงสริม
ตัวบงชีๅทีไ 9.1
ตัวบงชีๅทีไ 9.2
ตัวบงชีๅทีไ 9.3
ตัวบงชีๅทีไ 9.4
ตัวบงชีๅทีไ 9.5
ผลการประเมิน
ม.9
ผลการประเมินมาตรฐาน ภาพรวม

ผลการ
ประมิน
5
ไ
ไ
5
4.75
5
5
ไ
5

หมายหตุ

4.5เ
5
5
5
5
5
5
4
4.50
-

5
5
5
5
5
5
4.่โ

เมเดຌ
ดานินการ

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.แ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา ประจาปการศึกษา โ55่ ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ่ มาตรฐาน ไเ ตัวบงชีๅ สรุปเดຌดังนีๅ
4.แ.แ มาตรฐานและตัวบงชีๅที่ดาเนินการได้฿นระดับดีมาก มีจานวน 3โ ตัวบงชีๅ เรียงลาดับดังนีๅ
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ 1.1 รຌอยละของผูຌรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลีไยสะสม ๒.๐๐ ขึๅนเป
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ 1.2 ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนทีไมีตอคุณภาพ
ของผูຌรียน
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ 1.3 รຌอยละของผูຌรียนทีไผานกณฑ์การประมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.ไ รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดຌานอาชีวศึกษา ิV-NETี ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.5 รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดຌานอาชีวศึกษา ิV-NETี ตัๅงตคาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿นกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.้ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษา
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.แ ระดับคุณภาพ฿นการ฿ชຌละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีไ
สอดคลຌองกับความตຌองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาซียน
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการจัดการรียนรูຌรายวิชา
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.ใ ระดับคุณภาพ฿นการจัดการรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.ไ ระดับคุณภาพ฿นการวัดละประมินผลการจัดการรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานทีไ โ ตัวบงชีๅทีไ โ.5 ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกงาน
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.ใ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.ไ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารงานละภาวะผูຌนาของผูຌบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.5 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูลสารสนทศของสถานศึกษา
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.6 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารความสีไยง
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.็ ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูลผูຌรียน
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.่ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอม ละภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา ละการ฿ชຌอาคารสถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติการศูนย์
วิทยบริการ
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.้ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ละคอมพิวตอร์
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แโ ระดับคุณภาพ฿นการระดมทรัพยากร฿นการจัดการอาชีวศึกษากับครือขาย
ทัๅง฿นประทศ ละหรือตางประทศ
มาตรฐานทีไ ไ ตัวบงชีๅทีไ ไ.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการการบริการวิชาการละวิชาชีพ

็โ
มาตรฐานทีไ 5
มาตรฐานทีไ 6
มาตรฐานทีไ
มาตรฐานทีไ
มาตรฐานทีไ
มาตรฐานทีไ
มาตรฐานทีไ
มาตรฐานทีไ
มาตรฐานทีไ
มาตรฐานทีไ

6
6
6
็
้
้
้
้

มาตรฐานทีไ ้

ตัวบงชีๅทีไ 5.โ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัยของครู
ตัวบงชีๅทีไ 6.แ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ ทิดทูนพระมหากษัตริย์
สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ละทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชีๅทีไ 6.โ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
ตัวบงชีๅทีไ 6.ใ ระดับคุณภาพ฿นการสงสริมดຌานการกีฬาละนันทนาการ
ตัวบงชีๅทีไ 6.ไ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
ตัวบงชีๅทีไ ็.แ ระดับคุณภาพ฿นระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
ตัวบงชีๅทีไ ้.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไเดຌรับการทียบอนผลการรียนรูຌ
ตัวบงชีๅทีไ ้.โ รຌอยละของศิษย์กาทีไมีสวนรวม฿นการทาประยชน์฿หຌสถานศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ้.ใ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ้.ไ ระดับคุณภาพของผูຌรียนทีไสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌ ิมาตรฐานการสงสริม
ภาย฿นสถานศึกษาี
ตัวบงชีๅทีไ ้.5 ระดับคุณภาพของมาตรฐานการสงสริมภายนอกสถานศึกษา

4.แ.โ มาตรฐานและตัวบงชีๅที่ดาเนินการได้฿นระดับดี มีจานวน 7 ตัวบงชีๅ เรียงลาดับดังนีๅ
มาตรฐานทีไ 1 ตัวบงชีๅทีไ 1.7 รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาตามหลักสูตรทียบกับรกขຌา
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ 1.8 รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ตอภาย฿น แ ป
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แ ระดับคุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แเ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แแ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารการงินละงบประมาณ
มาตรฐานทีไ 5 ตัวบงชีๅทีไ 5.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการครงการ สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์
หรืองานวิจัยของผูຌรียน
มาตรฐานทีไ ็ ตัวบงชีๅทีไ ็.โ ระดับคุณภาพ฿นการดานินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. โ555
4.แ.3 มาตรฐานและตัวบงชีๅที่ดาเนินการ฿นระดับพอ฿ช้ - เมมี 4.แ.4 มาตรฐานและตัวบงชีๅที่ดาเนินการ฿นระดับต้องปรับปรุง - เมมี 4.แ.5 มาตรฐานและตัวบงชีๅที่ดาเนินการ฿นระดับต้องปรับปรุงเรงดวน - เมมี –
4.1.6 มาตรฐานและตัวบงชีๅที่ไมประเมิน มีจานวน แ ตัวบงชีๅ คือ มาตรฐานทีไ แ
ตัวบงชีๅทีไ แ.6 รຌอยละของผูຌรียนทีไผานกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานทีไคณะกรรมการประกันคุณภาพภาย฿นการอาชีวศึกษารับรอง
4.โ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
พืไอ฿หຌการพัฒนาการจัดการศึกษา฿นอนาคตป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุป้าหมายตาม
ผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ฿นรูปบบ
ของกลยุทธ์ ผนงาน ครงการ กิจกรรม ดังนีๅ

็ใ
มาตรฐาน/ตัวบงชีๅที่อยู฿นระดับดี
ครงการ/กิจกรรม/งาน
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.็ รຌอยละ แ. ครงการพัฒนาสถานศึกษาสูความป็นลิศ฿นวิชาการละ
ของผูຌสารใจการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาชีพตามอัตลักษณ์ ทักษะยีไยม ละอกลักษณ์ของ
ทียบกับรกขຌา
สถานศึกษา บริการยีไยม ปດยมคุณธรรม ลๅาลิศวิชา
2. กิจกรรมสริมคุณธรรมละจริยธรรมอยางป็นรูปธรรมละ
ตอนืไอง
ใ. ครงการนิทศการรียนการสอน
มาตรฐานทีไ แ ตัวบงชีๅทีไ แ.่ รຌอยละ แ. ครงการจัดระบบการดูล฿หຌคาปรึกษาผูຌรียนอยางตอนืไอง
ของผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทา หรือ ละมีประสิทธิภาพ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
โ. ครงการสัมมนาครูทีไปรึกษา ปวช. ใ ละ ปวส. โ กอนจบ
ภาย฿น แป
การศึกษา
ใ. ครงการสงสริม฿หຌผูຌรียนมีความรัก฿นอาชีพละป็นสมาชิกทีไ
ดีของสังคม
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แ ระดับ แ. ครงการความรวมมือของชุมชน ผูຌปกครองละผูຌทีไกีไยวขຌองมี
คุ ณ ภ า พ ฿ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง สวนรวม฿นการจัดการศึกษา
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ โ. ครงการพัฒนาขຌอมูลสารสนทศสูการจัดการบริหาร
วิทยาลัย
สถานศึกษา
ใ. ครงการนิทศ ติดตาม ละประมินผลอยางตอนืไอง
ไ. ครงการทาความรวมมือกับสถานประกอบการ
฿นการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีไสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของตลาดรงงาน
5. ครงการครือขายความรวมมือ สรຌางความขຌมขใงการจัด
การศึกษา ิคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู ชุมชน
ผูຌปกครองละสถานประกอบการี
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แเ ระดับ แ. สงสริม฿หຌบุคลากรเดຌเปรวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาตอ
คุณภาพ฿นการพัฒนาครูละบุคลากร ละศึกษาดูงาน พืไอนาความรูຌมาพัฒนาการรียนการสอน
ทางการศึกษา
โ. ครงการประมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากร
อยางตอนืไอง
ใ. กิจกรรมสงสริมความสามัคคี฿นองค์กรละพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทีไหมาะสม
ไ. ครงการพัฒนาบุคลากร ดยอาศัยภูมิปัญญาทຌองถิไน
5. ครงการสงสริมละพัฒนาบุคลากร฿นสถานศึกษาปฏิบัติตน
ป็นตัวอยางทีไดีกผูຌรียน
มาตรฐานทีไ ใ ตัวบงชีๅทีไ ใ.แแ ระดับ แ. ครงการจัดหาหลงงินทุนจากหนวยงานภาครัฐละอกชน
คุณภาพ฿นการบริหารการงินละ
พืไอสนับสนุนการอาชีวศึกษา
งบประมาณ

็ไ

มาตรฐาน/ตัวบงชีๅที่อยู฿นระดับดี

มาตรฐานทีไ 5 ตัวบงชีๅทีไ 5.แ ระดับ
คุณภาพ฿นการบริหารจัดการครงการ
สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรือ
งานวิจัยของ ผูຌรียน

ครงการ/กิจกรรม/งาน
2. ครงการระดมทรัพยากรจากทัๅงภาย฿นละภายนอก
สถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทัๅงระบบปกติ ละทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ
3. ครงการจัดหางบประมาณ฿นการสรຌาง พัฒนา ละผยพร
นวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานวิจัย ละครงงานของผูຌรียนละ
ครูผูຌสอน
แ. กิจกรรมนຌนดຌานความคิดริริไม สรຌางสรรค์ ละสามารถนาเป
ประกอบอาชีพเดຌ
โ. ครงการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นสาคัญ มีการ
จัดการรียนรูຌทีไหลากหลาย฿หຌผูຌรียนมีคุณภาพสูงสุดตามสาขาวิชา
/งาน พืไอขຌาสูประชาคมอาซียน
ใ. ครงการสงสริมผูຌรียนจัดทานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์
ครงงาน ครงการวิชาชีพ ละงานวิจัยตามสาขาวิชา/งาน
ไ. ครงการสรຌางงาน สรຌางรายเดຌระหวางรียน สรຌาง
ผูຌประกอบการ฿หม ละสงสริม฿หຌผูຌรียนประกอบ อาชีพอิสระ
5. ครงการสรຌางละพัฒนานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานวิจัย
ละครงงานทีไนาเป฿ชຌ฿นการพัฒนาผูຌรียน ดຌวยกระบวนการวิจัย
6. ครงการประกวดการสรຌางละพัฒนานวัตกรรม สิไงประดิษฐ์
งานวิจัย ละครงงานทีไนาเป฿ชຌ฿นการพัฒนาการรียนการสอน
ชุมชน สังคม ละประทศชาติ

4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนนຌนดຌานคุณธรรม จริยธรรมอยางป็นรูปธรรม พืไอ฿หຌผูຌรียนมี
คุณธรรม อยางตอนืไอง ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตามกณฑ์การสารใจการศึกษา ผานการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ผานการประมินมาตรฐานวิชาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ไ.ใ.โ พัฒนาระบบการนิทศ ติดตาม ตรวจสอบ ดຌานการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยาง
ตอนืไอง
ไ.ใ.ใ มีสวนรวมกับชุมชน ละหนวยงานตຌนสังกัด ฿นการจัดทาหลักสูตรตามความตຌองการของ
ตลาดรงงานละทຌองถิไน
ไ.ใ.ไ จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา ละบุคลากรสายสนับสนุน฿หຌพอพียงกับจานวนผูຌรียน
ทุกสาขาวิชาทีไขาดคลน ละพัฒนาดຌานวิชาการละวิชาชีพอยางตอนืไอง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานและตัวบงชีๅ ปการศึกษา โ556 –โ55่
มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ
มาตรฐานที่ แ ด้านผู้เรียนและผู้สาเรใจการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ แ.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนฉลีไยสะสม
โ.เเ
ตัวบงชีๅทีไ แ.โ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชนทีไมีตอคุณภาพของผูຌรียน
ตัวบงชีๅทีไ แ.ใ รຌอยละของผูຌรียนทีไผานกณฑ์การประมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบงชีๅทีไ แ.ไ รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ิV-NET) ตัๅงต
คาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป
ตัวบงชีๅทีไ แ.5 รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดຌานอาชีวศึกษา ิV-NET) ตัๅงต
คาคะนนฉลีไยระดับชาติขึๅนเป฿นกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชีๅทีไ แ.6 รຌอยละของผูຌรียนทีไผานกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานทีไ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภาย฿นการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบงชีๅทีไ แ.็ รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาตามหลักสูตรทียบกับรกขຌา
ตัวบงชีๅทีไ แ.่ รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงานทา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภาย฿น แป
ตัวบงชีๅทีไ แ.้ ระดับความพึงพอ฿จของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจ
การศึกษา
มาตรฐานทีไ โ ดຌานหลักสูตรละการจัดการรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ โ.แ ระดับคุณภาพ฿นการ฿ชຌละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาซียน
ตัวบงชีๅทีไ โ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการจัดการรียนรูຌรายวิชา
ตัวบงชีๅทีไ โ.ใ ระดับคุณภาพ฿นการจัดการรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชีๅทีไ โ.ไ ระดับคุณภาพ฿นการวัดละประมินผลการจัดการรียน
การสอนรายวิชา
ตัวบงชีๅทีไ โ.5 ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกงาน

2556

2557

2558

่้.เใ
ดีมาก
5
ดีมาก
89.77
ดีมาก
5โ.ใแ
พอ฿ชຌ

่้.แ6
ดีมาก
5
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ดีมาก
6ใ.็่
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5
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5
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5
ดีมาก

5
ดีมาก

5
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5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ใ.แ ระดับคุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบงชีๅทีไ ใ.โ ระดับคุณภาพ฿นการจัดทาผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ใ.ใ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบงชีๅทีไ ใ.ไ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารงานละภาวะผูຌนาของผูຌบริหาร
สถานศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ใ.5 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูล
สารสนทศ ของสถานศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ใ.6 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารความสีไยง
ตัวบงชีๅทีไ ใ.็ ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูลผูຌรียน
ตัวบงชีๅทีไ ใ.่ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาละดูลสภาพวดลຌอม ละ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ละการ฿ชຌอาคารสถานทีไหຌองรียน
หຌองปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบงชีๅทีไ ใ.้ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ละคอมพิวตอร์
ตัวบงชีๅทีไ ใ.แเ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ใ.แแ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารการงินละงบประมาณ
ตัวบงชีๅทีไ ใ.แโ ระดับคุณภาพ฿นการระดมทรัพยากร฿นการจัดการ
อาชีวศึกษากับครือขาย ทัๅง฿นประทศ ละหรือ
ตางประทศ
มาตรฐานทีไ ไ ดຌานการบริการวิชาการละวิชาชีพ
ตัวบงชีๅทีไ ไ.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการการบริการวิชาการละ
วิชาชีพ
มาตรฐานทีไ 5 ดຌานนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบงชีๅทีไ 5.แ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการครงการ สิไงประดิษฐ์
งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัยของผูຌรียน
ตัวบงชีๅทีไ 5.โ ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์
งานสรຌางสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
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ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

ไ
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
ไ
ดี
ไ
ดี
5
ดีมาก

5
ดีมาก

5
ดีมาก

5
ดีมาก

5
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
5
ดีมาก

ไ
ดี
5
ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบงชีๅ
2556
2557 2558
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลลก
ตัวบงชีๅทีไ 6.แ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการรักชาติ
5
5
5
ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ละทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชีๅทีไ 6.โ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานการอนุรักษ์
5
5
5
สิไงวดลຌอม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทีไ 6.ใ ระดับคุณภาพ฿นการสงสริมดຌานการกีฬาละนันทนาการ
5
5
5
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทีไ 6.ไ ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝังจิตสานึกดຌานปรัชญาของ
5
5
5
ศรษฐกิจพอพียง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานทีไ ็ ดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชีๅทีไ ็.แ ระดับคุณภาพ฿นระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
5
5
5
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทีไ ็.โ ระดับคุณภาพ฿นการดานินงานตามมาตรฐานการ
ไ
ไ
ไ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ดี
ดี
ดี
มาตรฐานที่ ่ ด้านการจัดการฝຄกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัๅน
เมเดຌดานินการ
มาตรฐานที่ ้ ด้านมาตรการสงเสริม
ตัวบงชีๅทีไ ้.แ รຌอยละของผูຌรียนทีไเดຌรับการทียบอนผลการรียนรูຌ
5
5
5
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทีไ ้.โ รຌอยละของศิษย์กาทีไมีสวนรวม฿นการทาประยชน์฿หຌ
5
5
5
สถานศึกษา
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทีไ ้.ใ ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนาสถานศึกษาตามอกลักษณ์
5
5
5
ของสถานศึกษา
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทีไ ้.ไ ระดับคุณภาพของผูຌรียนทีไสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌ
5
5
5
ิมาตรการสงสริมภาย฿นี
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทีไ ้.5 ระดับคุณภาพของมาตรการสงสริมภายนอกสถานศึกษา
5
5
5
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชีๅทัๅงหมด 4เ ตัว ปฏิบัติได้
ใ้
ใ้
ใ้
รวมตัวบงชีๅที่มีผลการประเมิน ระดับ ดีมาก
ใไ
ใไ
ใโ
ผลการประเมินมาตรฐาน ภาพรวม ไ.็็
ไ.่โ
ไ.่โ
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ค

+

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ช

