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ก

คํานํา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๑ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได
สรุปรายงานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย จัดทําขึ้นเพื่อนําผลการ
ประเมินมาเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึ กษาและรองรับ การประกันคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาดานการอาชีวศึกษา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สราง
ความตระหนัก และความพยายามของบุคลากรในการสวนรวมดําเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่นา
พอใจขององคกร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ประกาศใช
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 จํานวน 4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบงชี้ คือ ดานผลการจัดการศึกษา ดาน
การบริหารจั ดการสถานศึกษา ดานการจั ดการเรียนการสอนที่เ นนผูเรียนเป นสําคัญ ดานการ
ประกันคุณภาพภายใน เปนกรอบในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเปนการประกันคุณภาพ
การอาชีวศึ ก ษาภายในและเป น กลไกสํ าคั ญ ในการช วยพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ด การศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ตองการ และไดสรุปการดําเนินงานประจําป ซึ่งมีทั้งจุดเดนและจุดที่
ตองพัฒนา วิทยาลัยจึงไดจัดทาแผนพัฒนา เพื่อสนับสนุนมาตรฐานและตัวบงชี้ที่เปนจุดเดน และ
พัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ที่ตองพัฒนา
เอกสารฉบับนี้ ถือไดวาเปนเอกสารสําคัญที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเปนรายงานประจําปของสถานศึกษาเพื่อ
เปดเผยตอสาธารณชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
พฤษภาคม 2560

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ 1

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
2.3 เกียรติประวัตสิ ถานศึกษา
ตอนที่ 3 การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
(ภายนอกรอบสาม)
ตอนที่ 4 การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
มาตรฐานที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัด
มาตรฐานที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
มาตรฐานที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
มาตรฐานที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่
ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพือ่ บริหารจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดกาเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
มาตรฐานที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ทมี่ ีการพัฒนา
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ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงพ.ศ. 2559
ตัวบงชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
1
5
4
9
4.50
2
3
5
4
4
5
5
26
4.33
3
5
5
3
5
18
4.50
4
5
5
5.00
รวม
18
14
7
9
5
5
58
4.58
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบงชี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
1.1.4 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
1.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8
3
2
-

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

1.2 จุดเดน
1.2.1 มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางเปนระบบ
1.2.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.2.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยทั้งผูเรียนและครูเปนที่ประจักษและ
ยอมรับของบุคคลทั่วไป
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 ควรสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหมีจานวนผูเรียนที่มากขึ้นเพื่อเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด
1.3.2 สถานศึกษาควรเนนการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ในการ
ดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา
1.3.3 ควรใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ สถานศึกษาคุณธรรม แกครู ผูป กครอง
นักเรียน และบุคคลทั่วไป

2
1.3.4 ควรมีการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบดูแลผูเ รียนเพื่อใหผูเรียนจบตามเกณฑ
ที่กําหนด
1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1.4.1 สถานศึกษาสรางความรูความเขาใจในการนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามาใชในสถานศึกษา
1.4.2 สถานศึกษาควรแสวงหารูปแบบ วิธีการ ในการลดปญหาการออกกลางคันเพื่อให
ผูเรียนไดจบตามเกณฑที่กําหนดในแตละระดับ

ตอนที่ 2
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง
456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499
โทรสาร 0-7727-2631 เว็บไซต www.svc.ac.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส svcsurat@yahoo.co.th
คําปฎิญาณวิทยาลัย
รูจริง ทําได เขาใจชีวิต
ตราวิทยาลัย

ดอกไมประจําสถานศึกษา

สีประจําวิทยาลัย
ฟาเหลือง

4
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร
เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาด
ใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484
เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปน
หลักสู ตรมัธยมอาชีวศึก ษา แผนกการช างสตรี เรี ยน 2 ป และเปลี่ยนชื่อ เปน โรงเรียนการชางสตรี
สุราษฎรธานี
พ.ศ. 2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเปน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้ง เปนวิท ยาลัยใหมชื่อวา วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ ราษฎรธานี
จนถึงปจจุบัน
ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
ที่ตั้ง 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499
โทรสาร 0-7727-2631 เว็บไซต www.svc.ac.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส info@svc.ac.th
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาติดถนนตลาด
ใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัด
ประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประจํ า จั ง หวั ด ได แ ก โรงเรี ย นสุ ร าษฎร พิ ท ยา โรงเรี ย นเทพมิ ต รศึ ก ษา สถานพยาบาล ได แ ก
โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู ริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขา
ถนนตลาดใหม แนวถนนดานขางของวิทยาลัยเปนที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบาน
เชา และรานคา
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แผนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
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2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒน อมรกุล
รองผูอํานวยการฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการ

นายจารึก ศิลปสวัสดิ์
รองผูอํานวยการฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายถวัลยชัย
2. นายสามารถ
3. นางสาวกมลลักษณ
4. นายสุวคนธ
5. นางสุภาพร

ชีวรัตน
เนียมมุณี
บูรณากุล
เรืองนุย
บุญจริง

6. นางสาววิจิตรา
7. พระครูวินยั ธรสมชัย

เอียดสิทธิรักษ
ขนฺติขโม

8. พระมหานิรันดร

สุภปุญโญ

9. ผูชวยศาสตราจารยธีรศักดิ์ ทองนุยพราหมณ
10. นายพยุงศักดิ์
โภคภิรมย
11. นางสาวเตือนใจ
บัวปลอด
12. นางสาวธนพร
เชาวนปรีชา
13. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา
ปการศึกษา
ชื่อ – สกุล
2482 - 2483
นางสาวชุลี
อาตมะมิตร
2483 - 2486
นางสาวสุภร บุญยประภัศศร
2486 - 2490
นางเรวดี
วัชรเนตร
2490 - 2493
นางสาวสมรวย บรรณโสภิษณ
2493 - 2496
นางสาวประธาน วุฒิวงศ
2496 - 2506
นางถนอม
จันทรศิริ
2506 - 2515
นางสาวละออง จินตประชา
2515 - 2517
นางสาวสายหยุด มีวาสนา
2517 - 2519
นางสาวประไพ สุรทิณฑ
2519 - 2521
นายสุทธิชัย
โลหสุวรรณ
2521 - 2522
นายเผดิมชัย
ศรีวิเชียร
2522 - 2523
นายประมุข
ครรภาฉาย
2523 - 2526
นางสาวประไพ สุรทิณฑ
2526 - 2529
นางสาวประไพ สุรทิณฑ
2529 - 2536
นางสาวรัตนา รัตนโกมล
2536 - 2543
นางสมจิตต
กะระณา
2543 - 2547
นางพรพัช
กะระณา
2547 - 2550
นางรอยพิมพใจ เพชรกุล
2550 - 2553
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ
2554 - ปจจุบัน
นางเนาวรัตน
รัตนพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูแทนครูหรือคณาจารย
กรรมการผูแทนผูปกครอง
กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
กรรมการผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
กรรมการผูแทนศิษยเกา
กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ตําแหนง
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
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โครงสรางการบริหารงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
นางเนาวรัตน รัตนพันธ

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายจารึก ศิลปสวัสดิ์

ฝายพัฒนากิจการฯ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

ฝายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางวราภรณ เยาวแสง

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ

หัวหนางานบุคลากร
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางมาลี วองเกษฎา

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

หัวหนางานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหนางานความรวมมือ
นางปยะพร เข็มขาว

หัวหนางานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวพัชรนันท อาจหาญ

หัวหนางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

หัวหนางานแนะแนวฯ
นางกนกกร พรหมวิเศษ

หัวหนางานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางอุบล เบญจพงศ

หัวหนางานพัสดุ
นางสาวรวิสรา สุทธิ

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
นางปญจวรรณ ออนหวาน

หัวหนางานสวัสดิการฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหนางานอาคารสถานที่
นายธีรพันธ คงขันธ

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ
นางธนภร ฤทธิเกษม

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
นางสุวิมล ศรีแสง

หัวหนางานทะเบียน
นางอรอนงค แซลิ่ม

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี แขงขัน

หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แขงขัน
แผนกวิชาการเลขานุการ
นางจิตตรา วงศวรานุรักษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายธีรพล ทองเพชร

แผนกวิชาทองเที่ยว
นางสาวสรัลดา พันธครุฑ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
นางฤดี เพชรมณี

แผนกวิชาออกแบบ
นายพรสฤษฎ วีแกว

แผนกวิชาการตลาด
นางเบญจมาศ ชวยดํารงค

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป
นายธนาวุฒิ กลาเวช

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโศจิกานต ปานดี
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ตารางที่ 2.2.3 แสดงจํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหนง

ครูพิเศษสอน

ชาย

หญิง

ป. โท

ป.ตรี

ครู

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 5
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 4

ตําแหนง
ผูบริหาร/ครู

พนั กง าน รา ชก า ร

จํานวน
(คน)

วุฒิ
การศึกษา

ขาราชการ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

5

-

-

2

3

5

-

-

-

5

4
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 15 8
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
5
3
แผนกวิชาการบัญชี
11 10
แผนกวิชาการเลขานุการ
11 9
แผนกวิชาการตลาด
7
4
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
12 5
แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 5
4
แผนกวิชาทองเที่ยว
3
1
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
3
2
แผนกวิชาออกแบบ
2
1
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟค
4
1
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
28 14
แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
4
1
รวมทั้งหมด
119 72

7 - 2
2 - 1 1
- 2 - 3 2 5 4
- 1 1 1 - 1 2
- 1 1
3
1
2 12 6
1 2 18 29 19

ที่มา : งานบุคลากร ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

4
13
5
10
11
7
8
5
3
1
1
3
22
4
100

2 2 3 12 1
1 4 8 3 5 6 2 5 8 4 2 3 1 2 - 3 - 2 1 3 18 10 1
1 3 57 62 2

ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ

มี
ไมมี

สถานภาพ

5

2 2 4
4 3 15
1 2 5
1 9 11
4 5 11
3 1 7
5 - 12
3 1 5
1 - 3
1 2 3
1 - 2
- 1 1
2 11 28
- 1 4
28 43 119

-
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ตารางที่ 2.2.4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ และวุฒิ
การศึกษา
ม.ตนหรือ ต่ํากวา

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ป.โท

วุฒิการศึกษา

หญิง

ฝายบริหารทรัพยากร
29
งานบริหารงานทั่วไป
4
1 - 3
งานบุคลากร
1
- 1
งานการเงิน
3
1 - 2
งานการบัญชี
1
- 1
งานพัสดุ
7
- 1 6
งานอาคารสถานที่
10
- 5 5
งานทะเบียน
2
- 2
งานประชาสัมพันธ
1
- 1
ฝายวิชาการ
6
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
1
- 1
งานวัดผลและประเมินผล
1
- 1
งานวิทยบริการและหองสมุด
2
- 2
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
- 1
งานสื่อการเรียนการสอน
1
- 1
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 5
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1
- 1
งานปกครอง
1
- 1
งานแนะแนวฯ
1
- 1
งานสวัสดิการฯ
1
- 1
งานโครงการพิเศษ
1
- 1
ฝายแผนงานและความรวมมือ
13
งานวางแผนและงบประมาณ
1
- 1
งานความรวมมือ
1
- 1
งานประกันคุณภาพฯ
1
- 1
งานสงเสริมผลิตผลฯ
6
- 6
งานวิจัยพัฒนา
1
- 1
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
2
- 2
งานศูนยบมเพาะ
1
- 1
รวมทั้งหมด
53 2 6 45
ที่มา : งานบุคลากร ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

เพศ
ชาย

ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
(คน)

ลูกจางประจํา

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

ขาราชการ ก.พ.

สถานภาพ

1
3
4
-

3
1
3
1
4
6
2
1

1
8
-

1
-

1
1
3
1

3
1
2
1
3
2
-

1
-

-

1
1
2
1
1

-

-

1
1
-

2
-

1
1

-

1
1
1
1
1

-

-

1
1
-

1
-

1
1

1
1
1
1
19

5

2
10

1 1 1 6 1
1 1 43 10

- 1
- - 1
- 4
- - 2
- 1 18
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2.2.5 แสดงจํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร และเพศ
หลักสูตร
ปกติ

ระดับชั้น

ทวิภาคี

รวม

เทียบโอนฯ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ปวช. 1

262

709

15

36

-

-

277

745

1,022

ปวช. 2

152

490

40

25

-

-

156

515

671

ปวช. 3

71

457

1

18

-

-

72

475

547

รวม ปวช.

485 1,656 20

79

-

-

505 1,735 2,240

ปวส. 1

43

281

8

34

-

-

51

315

366

ปวส. 2

41

258

2

16

-

-

43

274

317

รวม ปวส.

84

539

10

50

-

-

94

589

683

รวมทั้งหมด

569 2,195 30

129

-

-

599 2,324 2,923

ที่มา : งานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
1. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี ไ ด รั บ รางวั ล สถานศึ ก ษาพระราชทาน
สถานศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2559
2. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการใน
สถานศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ประจําปการศึกษา 2559
3. รางวั ล เหรีย ญทอง ระดับ ภาค ห อ งเรีย นสง เสริม ทัก ษะภาษาอัง กฤษดว ยสื่ อ
เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2559
2.3.2 รางวัลและผลงานของผูบริหาร
1. นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รางวั ล
โลเกียติยศ ประกาศคุณคาความเปนครู ไดรับคัดเลือกเปน ครูไทยในฝน ผูใหซึ่งแสงสวางแหงปญญา
2. นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เกียรติบัตร
คณะกรรมการฝายนิทรรศการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม สรางอัตลักษณความเปนประชาคม
อาเซียน และแลกเปลี่ยนความรูผลงานอาเซียนที่เปน Best Practice จากสํานักงานศึกษาธิการภาค 6
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เกียรติบัตร
การปฎิบัติหนาที่เปนวิทยากรพี่เลีย้ งตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
4. นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เกียรติบัตร
ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและปฏิคม “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ระดับภาคใต
5. นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เกียรติบัตร
ฝายประชาสัมพันธ “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาคใต
2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. นายพุฒิพงศ วงศวรรณา ครูผูควบคุมทีม ไดรับรางวัลผลงานรองชนะเลิศอันดับ
1 การแกะสลักหิมะนานาชาติ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อผลงาน “เศรษฐกิจพอเพียง”
2. นางชนัญญา สุวรรณวงศ ไดรับรางวัลระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศ สินคาทาง
วัฒนธรรมไทย โครงการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทย ประจําป 2559 เรือพระจําลอง CPOT
3. นางชนัญ ญา สุวรรณวงศ ไดรับรางวัลระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รับรอง
คุณภาพสินคาทางวัฒนธรรมไทย โครงการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทย ประจําป 2559 เรือพระจําลอง
CPOT
4. นางชนัญ ญา สุ วรรณวงศ รวมนําเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจั ยแหงชาติ
(Thailand Reseach Expo 2016) ประจําป 2559
5. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ ไดรับคัดเลือกเปนบุคคลตนแบบรางวัล “อวโลกิเตศวร
อวอรด” ครั้งที่ 1 ดานพัฒนาสังคม โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท องคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ หอประชุม
โรงเรียนจังหวัดสุราษฎรธานี
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4. นางวราภรณ เยาวแสง ครูที่ปรึกษา ผลงาน สครับขัดผิวจากแครอทและหัวไชเทา
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน และระดับภาคใต ไดรับรางวัล
ชมเชย
5. นางรังสิมา บุญมีชัย ครูที่ป รึก ษา ผลงาน กลีบ ดอกไมประดิษฐหัวปลีชุบ น้ํายาง
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน และระดับภาคใต ไดรับรางวัล
ชมเชย
6. นางสาวสุทธิกาญจน โรยทองคํา ครูที่ปรึกษา ผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกจากยางพารา
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลชมเชย
7. นางสาวจรรยา คงแกว ครูที่ปรึกษา ผลงาน น้ําพริกเห็ดแครงกรอบตะไคร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง และระดับ ภาคใต ไดรับรางวั ล
ชมเชย
8. นางชนั นณั ตถ สมิง ชัย ครูที่ป รึก ษา ผลงาน บารข าวควินัว ระดับ อาชีวศึก ษา
จังหวัด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง ระดับภาคใต ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับ 3
และระดับชาติ ไดรับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน
9. นางมาลี วองเกษฎา ครูที่ปรึกษา ผลงาน น้ําจิ้มขาวมันไกจากน้ําสมมังคุด ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
10. นายณั ฐ วุ ฒิ พึ่ง กุ ศ ล ครูที่ ป รึ ก ษา ผลงาน คุก กี้ ขี้ ม อดขา วไรซ เ บอรี่ ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
11. นายธีร พันธ คงขันธ ครูที่ปรึกษา ผลงาน โคมไฟเครื่องแขวนจากลู กปดโนรา
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับภาคใต ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และระดับชาติ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
12. นายพุฒิพงษ วงศวรรณา ครูที่ปรึกษา ผลงาน ภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณ
จากถายไมยางพารา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และระดับภาคใต ไดรับ
รางวัลชมเชย
13. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน ครูที่ปรึกษา ผลงาน ระบบประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคต ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ระดับภาคใต ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และระดับชาติ ไดรับรางวัลเหรียญทอง
14. นางอรอนงค แซลิ่ม ครูที่ปรึกษา ผลงาน โปรแกรมตูเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และระดับ
ภาคใต ไดรับรางวัลชมเชย
15. นางสาวโสภา อัยสุ วรรณ ครูที่ป รึก ษา ผลงาน ระบบตลาดอาชีวะออนไลน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และระดับ
ภาคใต ไดรับรางวัลชมเชย
16. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ ครูที่ปรึกษา ผลงาน เกมฝกทักษะการชวยจดจําตาราง
ธาตุ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลชมเชย
17. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร การพัฒนาน้ําจิ้ม
สุกี้จากน้ําสมสับปะรด ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
18. นายนพรัตน ไทยถัด ครูที่ปรึกษา ผลงาน แอพพลิเ คชั่นบทเรียนคอมพิ วเตอร
เรื่องความสําคัญของคอมพิวเตอร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลชมเชย
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19 นางนริศรา ปทะวานิช ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร การพัฒนาหนังสือ
“คุณหนูคุณธรรม” ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
20. นางจริยา มณีโรจน ครูที่ปรึกษา ผลงาน R เอนกประสงค ผลิตภัณฑ Tamarind
Cleaning ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน และระดับภาคใต ไดรับ
รางวัลชมเชย
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน
1. นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส. ไดแก นางสาวนันทิกาน จันทรนวล
ระดับชั้น ปวส. 2/1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. ระดับนานาชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักหิมะนะนาชาติ เมือง
ฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก นายธนา นัทธี, นายวัชรพงษ พึ่งนุสนธ ปวช. 2 สาขาวิจิตรศิลป
นายวรายุ บุตรทอง ปวส. 1 วิจิตรศิลป และนายพุทธิชัย มิตรพิทักษ ปวส. คอมพิวเตอรกราฟก
3. ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะ Marketing Challenge ณ วิทยาลัย
เทค นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ระหวางวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ 2559 ไดแก นางสาวเมธาวี โอทอง
นางสาววิศัลยศยา เทพทุงหลวง, นางสวกุลนิษย ควรสม นักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาการตลาด
4. ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค จั ง หวั ดนครสวรรค ระหว างวั นที่ 1 – 5 กุ ม ภาพัน ธ 2559 ไดแ ก นางสาวเนตรนภา
เหมทานนท, นายทวีวุฒิ พิมพิลา, นางสาวมานิตา คุมจันทร ปวส.2 การรตลาด นางสาวณัตินี สิทธิกูล
ปวส.2/1 การพัฒนาเว็บเพจ และนางสาวนันทภรณ สังขนอย ปวส.2 การบัญชี
5. รางวัลชนะเลิศ ระบบประมวลผลการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคต
ณ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ไชยา ระหว า งวั น ที่ 9 – 11 พฤศจิ ก ายน 2559 ได แ ก นายอภิ ศั ก ดิ์
เกียรติ ขจรบํ ารุ ง , นางสาวกมลรัตน ศัก ดา, นางสาวนัน ทิก าน จัน ทรนวล นัก ศึก ษาระดั บ ปวส. 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และนายศุภวิทย เรืองนอย นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 1 โปรแกรมตูเก็บ เอกสารอิเ ล็ก ทรอนิก ส วิท ยาลัย
อาชีวศึกษา สุราษฎรธานี ณ วิท ยาลัยการอาชีพ ไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559
ไดแก นายธามอิ ส ระ ธาวุ ฒิ ส กุ ล นัก เรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิช าคอมพิวเตอรธุร กิจ นายณัฐพล
เลิศไกร, นางสาวอรอุ ม า เมฆหี ต และนางสาวภัท รวดี โสภณ นัก ศึก ษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบตลาดอาชีวะออนไลน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี ณ วิท ยาลัยการอาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นางสาว
อรวรรณ จันทรสงแกว, นางสาวนิตยาภรณ เจียมสกุล นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุร กิ จ นางสาววริ น ดา เกลี้ ย งกลิ่น และ นายสรวิศ เรื อ งศรี นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวส 2 สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
องคการวิชาชีพในอนาคต ณ โรงแรมนิภาการเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นาย
อภิศักดิ์ เกียรติขจรบํารุง, นางสาวกมลรัตน ศักดา, นางสาวนันทิกาน จันทรนวล นักศึกษาระดับ ปวส. 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และนายศุภวิทย เรืองนอย นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
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9. ระดั บ ภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โคมไฟเครื่อ งแขวนจากลูดปดโนรา
ณ โรงแรมนิภาการเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นายกิตติเดช ชัยเดช, นางสาว
มัทวัน ไกรวงศ, นางสาวศุภรัตน บุตรเมือง, นางสาวญานิกา พิทักษภาวศุทธิ และนางสาวธมลวรรณ
กอนทอง นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา ออกแบบ
10. ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ปการศึกษา 2559 ไดแก นางสาวสุกัญญา เพชรทอง
11. ระดับภาค ประกาศเกียรติคุณ การนําเสนอผลงานองคการวิชาชีพ ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดแก นางสาวกัญยาณี ผุดผาด สาขาการตลาด
12. ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 บารขาวควินัว ณ โรงแรมนิภาการเดน
ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ได แก นางสาวกัญ ญามาศ ปานเหล็ ม, นางสาวธั นยาภรณ
นุนสุวรรณ, นางสาวรจนา เสทิน, นางสาวศรีวภา นาคนอ ย, นางสาวนภาวั ลย วิเชี ยรวงศ, นางสาว
ปท ธิยา เวชศาสตร, นางสาววาสิ ฎฐี เชิ งสมอ นัก ศึก ษาระดับ ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ,
นางสาวชนิดา เพชรคง, นายภูวฤทธิ์ นวลนาค นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอรกราฟก นาย
อธิภู วิมลรัชตาภรณ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
13. ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง ระบบประมวลผลการประชุมทางวิชาการองคการ
วิชาชีพในอนาคต ณ หองเอ็มซีซีฮอลล หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบางกะป กรุงเทพฯ ระหวางวันที่
4 – 7 พฤษภาคม 2560 ไดแก นายอภิศักดิ์ เกียรติขจรบํารุง, นางสาวกมลรัตน ศักดา, นางสาวนันทิ
กาน จั นทร นวล นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวส. 2 สาขาวิ ชาคอมพิวเตอรธุร กิจ และนายศุภวิท ย เรือ งนอ ย
นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
14. รางวัลเหรียญเงิ น โครงงานวิท ยาศาสตร การพัฒ นาน้ํ าจิ้ มสุกี้ จากน้ําสับปะรด
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระดับ ปวช. ไดแก นางสาว
สุวิมล เภกกิ้ม, นางสาวชนิกานต เพชรโรภาส และนางสาววรรณวิมล รักรอด
15. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร การพัฒนาหนังสือ “คุณหนูคุณธรรม” ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระดับ ปวส. ไดแก นางสาววาสิฎฐี
เชิงสมอ, นายนพเกา ศรีชัยชนะ และนางสาวศศิธร กวางซวน
16. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร การพัฒนาน้ําจิ้มสุกี้จากน้ําสับปะรด ณ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2559 ระดับ ปวช. ไดแก นางสาวสุวิมล เภกกิ้ม
, นางสาวชนิกานต เพชรโรภาส และนางสาววรรณวิมล รักรอด
17. รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน โคมไฟเครื่องแขวนจากลูดปดโนรา ณ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิ กายน 2559 ได แก นายกิตติเ ดช ชัยเดช, นางสาวมัทวัน
ไกรวงศ, นางสาวศุภรัตน บุตรเมือง, นางสาวญานิกา พิทักษภาวศุทธิ และนางสาวธมลวรรณ กอนทอง
นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา ออกแบบ
18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน สครับขัดผิวจากแครอทและหัวไชเทา ณ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นางสาวพัชชานันท คลายศรี,
นางสาวสุธาสินี โคตรสา นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวอาทิตยา ชุมนุมพันธ,
นางสาวธนพร ชูพูล และนางสาวปานตะวัน ใจบุญชื่น นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาการโรงแรม
19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณจากถานไมยางพารา
ณ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ไชยา ระหว า งวั น ที่ 9 – 11 พฤศจิ ก ายน 2559 ได แ ก นางสาวศั น สนี ย
นาคประสงค, นางสาวกรกนก ทองสง โสม, นายธนา นัทธี, นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน, นายอนิรุท ธ
เอี่ยมปยะ และนายวีรภัทร กองสิน นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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20. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน กลีบดอกไมประดิษฐจากหัวปลีชุบน้ํา
ยาง ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นายอภิสิทธิ์ นุมวงษ
โต นั ก เรี ยนระดั บ ปวช. 2 สาขาวิชา ธุร กิจ ดอกไมและงานประดิษฐ นางสาวขวัญ ชนก ทองพันธ ,
นางสาวกานดาวดี พุมอินทร, นางสาวกุสุมา นาวาทอง, นางสาวโสรญา ขนุนนิล, นางสาวกัญญารัตน
เกตุเพ็ชร, นางสาววรรณภา สนิทไทย, นางสาวศิริพร ศรีประดู และนางสาวพรประภา บุญชู นักเรียน
ระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
21. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน R อเนกประสงค ผลิตภัณฑ “Tamarind
Cleaning” ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นางสาวกุสุมา
อานนทกูล, นางสาวกาญจนา บุญแกว, นางสาวระพีพรรณ ผองเคหา และนางสาววรกมล ณ บางชาง
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/1 สาขาวิชาการบัญชี
22. ระดั บ ชาติ เหรียญเงิน บารขาวควินัว ณ หองเอ็ม ซีซีฮ อลล หางสรรพสินคา
เดอะมอลล สาขาบางกะป กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ไดแก นางสาวกัญญามาศ
ปานเหล็ม, นางสาวธันยาภรณ นุนสุวรรณ, นางสาวรจนา เสทิน, นางสาวศรีวภา นาคนอย, นางสาว
นภาวัลย วิเชียรวงศ, นางสาวปทธิ ยา เวชศาสตร, นางสาววาสิ ฎฐี เชิง สมอ นักศึก ษาระดับ ปวส.1
สาขาอาหารและโภชนาการ, นางสาวชนิดา เพชรคง, นายภูวฤทธิ์ นวลนาค นักศึกษาระดับ ปวส. 2
สาขาคอมพิวเตอรก ราฟก นายอธิภู วิ ม ลรั ชตาภรณ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวส.2 สาขาวิ ชาอาหารและ
โภชนาการ
23. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง น้ําพริกเห็ดแครงกรอบตะไคร ณ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นายเทียนชัย ทองยวน, นาย
วัชระ เพชรรัตน, นายสิทธินนท ชวยเลื่อม, นายเปนเอก คําเงิน, นายรชต ภูชยันตร, นางสาวอภิชญา
ศรีคําแหง และนางสาวสุวรรณี รอดแกว นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
24. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง บารขาวควินัว ณ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นางสาวกัญญามาศ ปานเหล็ม, นางสาว
ธันยาภรณ นุนสุวรรณ, นางสาวรจนา เสทิน, นางสาวศรีวภา นาคนอย, นางสาวนภาวัลย วิเชียรวงศ,
นางสาวป ท ธิ ยา เวชศาสตร , นางสาววาสิ ฎฐี เชิ ง สมอ นัก ศึก ษาระดั บ ปวส.1 สาขาอาหารและ
โภชนาการ, นางสาวชนิดา เพชรคง, นายภูวฤทธิ์ นวลนาค นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอร
กราฟก นายอธิภู วิมลรัชตาภรณ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
25. ระดับชาติ รางวัล เหรียญทองแดง โคมไฟเครื่องแขวนจากลูดปดโนรา ณ หอ ง
เอ็มซีซีฮอลล หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบางกะป ระหวางวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ไดแก
นายกิ ต ติ เ ดช ชั ย เดช, นางสาวมั ท วั น ไกรวงศ , นางสาวศุ ภ รั ต น บุ ต รเมื อ ง, นางสาวญานิ ก า
พิทักษภาวศุทธิ และนางสาวธมลวรรณ กอนทอง นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา ออกแบบ
26. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง น้ําจิ้ม ขาวมันไกจากน้ําสม มัง คุด ณ วิ ทยาลั ย
การอาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นางสาววรารัตร แดงเพชร, นางสาว
ขวัญชนก ศรีมั่นคง, นางสาวปณิตา สุขแกว, นางสาวสุชนา แซโลว, นางสาวนฐวรรณ พุฒิพิทักษ, นาย
ปยการณ กู เ มื อ ง, นางสาวปฏิ ภาพร กลิ่นพริก , นางสาวศศิม ณทน เทพอัก ษร และนางสาวอรุ ณี
ทองสุย นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
27. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง คุกกี้มอดขาวไรซเบอรี่ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นาออมสิน ศรีสวัสดิ์, นายคามิน ศรีหมอก, นางสาว
พิม พ ล ภั ส ป นขุ นทอง, นางสาววรรณวิม ล รัก รอด นัก เรียนระดั บ ปวช. 3 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ นางสาวณิ ส รา ชั ยภั ก ดี, นางสาวอรปวีณ จรกําจัด. นางสาวพนัชกร มาพรม, นางสาว

17
วงศ ล ดา หนู หี ต นั ก เรี ยนระดั บ ปวช. 2 สาขาวิ ชาการบัญ ชี และ นางสาวนั นทิก าน จันทรนวล
นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชคอมพิวเตอรธุรกิจ
28. รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกจากยางพารา ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ระหว างวั น ที่ 9 – 11 พฤศจิ ก ายน 2559 ได แ ก นางสาวนารี รั ต น คงนวล, นางสาววราภรณ
เพชรทอง, นางสาวชญาณี พรหมรักษ, นางสาวรัตนพร จันทรพงษ, นางสาวนภาพร นารีเลิศ, นางสาว
สุนิตา ประชาบุตร, นายพิพัฒน มาตะคุ นางสาวอัจฉรียา นวลวัฒน และ นางสาวมัญชุพร พลังมนต
ทิพย นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาการทองเที่ยว
29. รางวัลชมเชย เกมสฝกทักษะการชวยจดจําตารางธาตุ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นางสาวญาดาภรณ นิตยนรา, นางสาวณัฐกร โกละกะ
นางสาวศศิญาภรณ ชูสกุล นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาวสุภัตตา รื่นเริงดี,
นางสาวปยภรณ ชวยนุส นธ และนางสาวโสภานนท เพชรานันทร นัก เรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
30. รางวัลชมเชย แอพพลิเคชั่นบเรียนคอมพิวเตอร เรื่องความสําคัญของคอมพิวเตอร
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแก นางสาวอรุณรัตน สุขอุบล,
นางสาวศรัญญา เจริญสวัสดิ์ นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาวรัชนก สิทธิ์คํา,
นางสาววรวลั ญช เทพทุง หลวง และนายอารักษ เลิศเกียรติรัชตะ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
31. รางวัลชมเชยน้ําพริกเห็ดแครงกรอบตะไคร ณ โรงแรมนิภาการเดน ระหวางวันที่
15 – 18 ธั นวาคม 2559 ได แก นายเทีย นชัย ทองยวน, นายวัชระ เพชรรัต น, นายสิ ท ธิ นนท
ชวยเลื่อม, นายเปนเอก คําเงิน, นายรชต ภูชยันตร, นางสาวอภิชญา ศรีคําแหง และนางสาวสุวรรณี
รอดแกว นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
32. ระดั บภาค รางวัลชมเชย ภาพเขียนพระบรมสาทิ สลักษณจากถานไม ยางพารา
ณ โรงแรมนิภาการเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นางสาวศันสนีย นาคประสงค,
นางสาวกรกนก ทองสงโสม, นายธนา นัทธี, นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน, นายอนิรุทธ เอี่ยมปยะ และ
นายวีรภัทร กองสิน นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
33. ระดับภาค รางวัลชมเชย กลีบดอกไมประดิษฐจากหัวปลีชุบน้ํายาง ณ โรงแรม
นิภาการเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นายอภิ สิทธิ์ นุมวงษโ ต นั กเรี ยนระดับ
ปวช. 2 สาขาวิ ชา ธุ ร กิ จ ดอกไมและงานประดิษฐ นางสาวขวัญ ชนก ทองพันธ, นางสาวกานดาวดี
พุมอินทร, นางสาวกุสุมา นาวาทอง, นางสาวโสรญา ขนุนนิล, นางสาวกัญญารัตน เกตุเพ็ชร, นางสาว
วรรณภา สนิทไทย, นางสาวศิริพ ร ศรีประดู และนางสาวพรประภา บุ ญชู นักเรี ยนระดับ ปวช. 3
สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
34. ระดับภาค รางวัลชมเชย R อเนกประสงค ผลิตภัณฑ “Tamarind Cleaning” ณ
โรงแรมนิภาการเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นางสาวกุสุมา อานนทกูล, นางสาว
กาญจนา บุญแกว, นางสาวระพีพรรณ ผอ งเคหา และนางสาววรกมล ณ บางชาง นั กเรียนระดับชั้น
ปวช. 3/1 สาขาวิชาการบัญชี
35. ระดับภาค รางวัลชมเชยสครับขั ดผิวจากแครอทและหัวไชเทา ณ โรงแรมนิภา
การเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นางสาวพัชชานันท คลายศรี, นางสาวสุธาสินี
โคตรสา นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวอาทิ ตยา ชุมนุ มพันธ, นางสาวธนพร
ชูพูล และนางสาวปานตะวัน ใจบุญชื่น นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาการโรงแรม
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36. ระดั บ ภาค รางวั ล ชมเชย โปรแกรมตู เ ก็ บ เอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ณ โรงแรมนิภาการเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นาย
ธามอิสระ ธาวุฒิสกุล นักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นายณัฐพล เลิศไกร, นางสาว
อรอุมา เมฆหีต และนางสาวภัทรวดี โสภณ นักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
37. ระดั บ ภาค รางวัล ชมเชย ระบบตลาดอาชี วะออนไลน วิ ท ยาลั ยอาชีวศึก ษา
สุราษฎรธานี ณ โรงแรมนิภาการเดน ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไดแก นางสาวอรวรรณ
จันทรสงแกว, นางสาวนิตยาภรณ เจียมสกุล นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นางสาว
วรินดา เกลี้ยงกลิ่น และ นาย สรวิศ เรืองศรี นักศึกษาระดับ ปวส 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ตอนที่ 3
การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
“วิชาดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย”
3.1.2 อัตลักษณ
“ทักษะเยี่ยม”
3.1.3 เอกลักษณ
“บริการเยี่ยม เปยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”
3.1.4 วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มุ ง จัดการอาชีวศึ กษา โดยยึ ดหลักธรรมาภิบาล
ผลิ ตและพั ฒ นาผู เ รี ยนให มี สมรรถนะและคุณลัก ษณะตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูสูสากล
3.1.5 พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาใหผูเ รียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และอยูในสังคมอยางมีความสุข
4. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดลอม
6. เปนศูนยกลางการเรียนรูสูสากล
3.1.6 เปาประสงค ในการพัฒนาสถานศึกษา มี 2 ประการ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนและฝกอาชีพ มี 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนาทรัพยากร ดานสภาพแวดลอม และดานการ
กํากับ ตรวจสอบ และรายงานผล
2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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3.1.7 รายจายในการบริหารสถานศึกษา
รายการ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาจางชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
- คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
3. คาเสื่อมราคา
4. งบอุดหนุน
- คาจัดการเรียนการสอน
- คาหนังสือเรียน
- คาอุปกรณการเรียน
- คาเครื่องแบบ
- คากิจกรรม
- สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
คิดเปนงบดําเนินการ (งบดําเนินการ+งบอุดหนุน)

จํานวนเงิน
(บาท)
55,136,158.98
36,530,031.13
6,665,834.38
1,413,720.00
2,519,979.36
8,006,594.11
7,245,236.85
4,083,502.40
3,161,734.45
3,952,266.39
23,933,944.60
12,651,850.00
4,795,999.60
2,093,870.00
2,105,100.00
2,040,125.00
247,000.00
86,315,340.43
31,179,181.45

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
1. การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554)
1) สถานศึกษาควรเรงรัดดําเนินการ 1. สํานักงานคณะกรรมการการ
ใหไดมาซึง่ คณะกรรมการสถานศึกษาตาม อาชีวศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา เพีอ่ ใหการพัฒนา วิทยาลัยตาม พ.ร.บ. การอาชีว
สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดย ศึกษา ลงวันที่ 29 สิงหาคม
มีสถานประกอบการและชุมชนเขามามีสวน 2554
รวมในการบริหารจัดการ
2) สถานศึกษาควรจัดหาผูทรง
2. แผนกวิชาจัดหาผูทรงคุณวุฒิ
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชามาใหความรู ตรงตามสาขาวิชามาใหความรูแก
แกผูเรียนและครู/อาจารยใหมากยิ่งขึ้น ผูเรียนและครูครบทุกสาขาวิชา
3) สถานศึกษาควรหามาตรการ
3. ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
ดําเนินการใหผเู รียนมีผลสัมฤทธิ์
ผูเรียน สอนเสริมและจัดโครงการ
ทางการเรียนตามเกณฑของผูส ําเร็จ
กิจกรรม เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
การศึกษา และลดจํานวนการออก
เรียนของผูเรียนสูงขึ้น
กลางคันของผูเ รียน
4) สถานศึกษาควรใหความสําคัญ
4. จัดงบประมาณในการพัฒนา
ในการจัดสภาพหองเรียนหองฝก
หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย
ปฏิบัติการใหเอือ้ ตอการเรียนรูและ
วิทยบริการ และระบบการสืบคน
ปรับปรุงหองสมุดใหเปนที่ ที่ผเู รียน
ที่ทันสมัย
สามารถใชเปนแหลงเรียนรูดวยตนเอง
และสืบคนความรูตาง ๆ ได มีหนังสือที่
ทันสมัย มีวารสารทีเ่ กี่ยวของกับ
สาขาวิชาชีพ ตลอดจน จัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามี
นิสัยรักการอาน
5) สถานศึกษาควรสงเสริม และ
5. จัดงบประมาณสนับสนุน
พัฒนาใหงานวิจัยของครูมีคุณภาพเพียง สงเสริม ใหทุนการวิจัยและจัด
พอที่จะนํามาเผยแพรในการประชุมวิชากา ประกวดนวัตกรรม งานวิจัย
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติได
สิ่งประดิษฐของครู

ผลการดําเนินงาน

1. แตงตั้งเรียบรอยแลว
ลงวันที่ 25 มกราคม
2559

2. ทุกแผนกวิชา
ดําเนินการรอยละ 100
3. แผนกวิชาดําเนินการ
รอยละ 60.07

4. สถานศึกษา
ดําเนินการ รอยละ 100

5. รอยละ 3.50
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

6) สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพฐาน 6. จัดระบบสารสนเทศขอมูล
ขอมูลนวัตกรรมโครงงานและสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมโครงงานและสิ่งประดิษฐ
ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมาก
อยางมีระบบและมีประสิทฺธิภาพ
ยิ่งขึ้น มีการบันทึกการนําไปใชประโยชน อยางตอเนื่อง ตามวัตถุประสงคใน
การเผยแพรการนําไปพัฒนาอยางตอเนื่อง การใชระบบฐานขอมูลของทุกฝาย
7) สถานศึกษาควรสนับสนุนครูและ 7. สํารวจสนับสนุนและสงเสริม
บุคลากรทางการศึกษาใหไดรบั ทุน
โดยจัดงบประมาณ จัดประกวด
การศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค ผลงานและมอบทุนการศึกษาและ
จากหน วยงานทั้ง ภายในและภายนอก ทุนวิจัย
อย างนอ ยรอ ยละ 5 ตอป และนําไปใช
ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด ตลอดทั้ง
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งทุนเวลา และทุนงบประมาณเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายที่ตั้งไว
8) แผนกวิชาตางๆ ทุกแผนกวิชา
8. แผนกวิชา ประชุมวางแผนและ
ควรวางแผนและดําเนินการใหบริการ ดําเนินการใหบริการวิชาการและ
วิชาการและวิชาชีพตอชุมชน เพื่อ
วิชาชีพตอชุมชน
พัฒนาทักษะผูเรียน
9) ควรเพิ่มครูดานภาษาที่ใชในการ 9. จัดงบประมาณ รับครูตางชาติ
เพิ่ม ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
สื่อสารเพื่อใหผูเรียนสามารถนําไป
เปนตน
ประกอบอาชีพได
10)เพื่อใหระบบการจัดเก็บขอมูลมีความ10. จัดงบประมาณ รับบุคลากร
ถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน สามารถ ประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ และ
นําไปใชงานไดสะดวกและรวดเร็วควร วางระบบฐานขอมูลครบทุก
จัดทํา/พัฒนาการจัดเก็บขอมูลเปนระบบ สาขาวิชา/งานที่ทันสมัยตาม
ฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ วัตถุประสงคในการใชระบบ
ศึกษาและใชระบบการเชื่อมโยงขอมูล ฐานขอมูลของทุกฝาย
ใหทุกฝายสามารถนําไปใชประโยชนได

ผลการดําเนินงาน
6. งานศูนยขอมูล
ดําเนินการ
รอยละ 100

7. งานวิจัยและพัฒนา
รอยละ 3.50

8. ทุกแผนกวิชา รอยละ
100

9. สถานศึกษา
ดําเนินการ รับได 4
คน
10. งานศูนยขอมูล
ดําเนินการ รอยละ 100
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แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

2. การประเมินคุณภาพภายในโดยตน
สังกัด (พ.ศ.2556)
1) สถานศึกษาควรดําเนินการ
1. ดําเนินการระบบติดตาม
จัดระบบติดตามผูเรียนทีม่ ีปญหาดานตาง ผูเรียนที่มปี ญหาดานตาง ๆ ไดแก
ๆ เปนรายบุคคล ดวยการพัฒนาระบบครู พัฒนาระบบครูทปี่ รึกษา การเยี่ยม
ที่ปรึกษาใหเขมแข็งมีการติดตามผูเ รียน บานของผูเ รียน ประชุมผูป กครอง
และเครือขายผูป กครอง
อยางใกลชิด เชน การเยี่ยมบาน
ผูปกครอง เครือขายผูป กครอง และการ
พัฒนาผูเ รียนรวมกับสถานประกอบการ
2) สถานศึกษาควรดําเนินการจัด 2.อบรมวิจัยในชั้นเรียนใหแก
อบรมใหความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน ครูเพื่อพัฒนาผูเ รียน
เพื่อใหครูสามารถนําความรูไปใชในการ
ทําวิจัยหรือแกปญ
 หาการเรียนการสอน
ไดอยางตอเนื่อง
3) สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐาน 3. การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย
และประเด็นพิจารณาของตัวบงชีให
ชัดเจนและมอบหมายผูเกี่ยวของ
ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
วิเคราะหสาเหตุ และรวมกันแสนวงหา
แนวทางการแกไขเนื้อหาสาระประเด็น
ใดตองไดรับการอนุมัตหิ รือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัยเตรียมบรรจุใน
ระเบียบ
4) สถานศึกษามอบหมายผูเ กี่ยวของ 4. ดําเนินการจัดระบบ
ดําเนินการจัดระบบเครือขายผูปกครองให เครือขายผูปกครอง
มีความเขมแข็ง เริ่มตนที่งานครูที่ปรึกษา
มีคณะกรรมการเครือขาย ผูปกครอง มี
การประชุมกําหนดแผนการปฏิบัตงิ าน
มีการปฏิบัติงานรวมกันในบางเรือ่ ง มี
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

1. งานครูที่ปรึกษา
ดําเนินการรอยละ 80

2. ไมไดดําเนินการ

3. งานบริหารงานทั่วไป
ประชุม 1 ครั้ง

4. ไมไดดําเนินการ
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แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

5) สถานศึกษาควรจัดสรร
5. จั ด สรรงบประมาณพั ฒ นา 5. งานโครงการพิ เ ศษ
ผูเรียนทุกแผนกวิชาในการบริการ รอยละ 100
งบประมาณพัฒนาผูเ รียนใหกบั ทุก
แผนกวิชาเพื่อสงเสริมใหครูผสู อนและ วิชาการและวิชาชีพ
ผูเรียนไดมีสวนรวมมากยิ่งขึ้นในการ
กําหนดกิจกรรมใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพไดเหมาะสมและหลากหลายโดย
สถานศึกษาอาจกําหนดกรอบและ
ขอบเขตภารกิจไวเปนเกณฑในการ
อนุมัติกิจกรรมดังกลาว
6) สถานศึกษาควรสงเสริม
สนับสนุนให บุคลาการทุกคนของ
สถานศึกษาเกิดความตระหนัก เห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ใหถือ
เปนเรื่องของทุกคนเปนหนาที่ที่ตอ ง
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาองแต
ละตัวบงชี้ ๆ ใด ตรงกับภาระงานของ
บุคลากรคนใดตองปฏิบัติใหครบถวน
และผานเกณฑการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป

6. ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรทุ ก คนใน 6. งานประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษามีความตระหนัก และ ดําเนินการรอยละ 80
เห็ น ความสํ า คั ญ ของการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึ ก ษาอยา ง
ตอเนื่องจนผานเกณฑการประเมิน
ในระดับสูงขึ้น

24

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
3. การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (พ.ศ. 2559)
1) ผูบริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนในสถานศึกษาควรมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมของทาง
สถานศึกษา

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

1) โครงการที่นักเรียน นักศึกษา ผูบริหารเขารวมโครงการ ที่
จัดทํา ผูบริหารควรมีสวนรวม นักเรียน นักศึกษา ไดจัดทํา

2) สถานศึกษาควรใหผปู ระกอบการ 2) ดําเนินการสรางเครือขาย
สถานประกอบการ และลงนาม
เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ความรวมมือจัดการอาชีวศึกษา
หลักสูตรของสถานศึกษา
กับสถานประกอบการของ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษา

สถานศึกษาเชิญสถาน
ประกอบการ ลงนามความ
รวมมือกับสถานศึกษาในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพและ
จัดทําหลักสูตรรวมกับ
สถานศึกษา

3) จัดหาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน
ใหพอเพียงกับจํานวนผูเ รียนทุก
สาขาวิชาที่ขาดแคลน และพัฒนา
ดานวิชาการและวิชาชีพ

3) สงเสริมใหครูพัฒนาความรู ครูแตละสาขาวิชามีการ
และประสบการณในสาขาวิชา พัฒนาตนเองในระดับทีส่ ูงขึ้น
การและวิชาชีพที่เกี่ยวของ และ
จัดอัตรากําลังเพิ่มในสวนที่ขาด
แคลน

4) สถานศึกษาควรสนับสนุนและ
สงเสริมครูผสู อนและผูเรียนใน
การพัฒาตอยอดผลงานนวัตกรรม
หรืองานวิจัยเดิมเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ

4) โครงการสงเสริมนวัตกรรม ครูมีการพัฒนาตอยอด
สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
ผลงานสรางสรรค จนไดรับ
รางวัล

ตอนที่ 4
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา มีทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ ตามอัตลักษณ
ของสถานศึ กษา มี ความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึ กษาวิชาชีพ ของหลั กสู ตรในแตล ะ
ระดั บ และแต ล ะสาขาวิ ชา เปน ที่พึ ง พอใจและยอมรั บ ของตลาดแรงงาน มี สัด สว นผู สํา เร็ จ
การศึกษาเทียบกับผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ
ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึก ษาไดมี ก ารสํารวจความพึ งพอใจตอ คุณภาพของผูสํ าเร็ จการศึ กษาเปน
รายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับ ไมนอ ยกวารอ ยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่
ผูสําเร็จ การศึก ษาไปทํางาน จากสถานศึ ก ษาที่ไปศึ ก ษาต อ และจากบุ คคล สถานประกอบการ
หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูล
ตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
2. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
3. โครงการเยี่ยมบาน
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึ ก ษามีข อ มูล ผูสํ าเร็จ การศึก ษาจําแนกเปนผู ที่ไดง านทําในสาขาที่
เกี่ยวของ ศึก ษาตอและประกอบอาชีพอิส ระในสาขาที่เ กี่ยวของภายในหนึ่งป คิดเปนรอยละ
86.02 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และได รับ ขอ มูล สํารวจ คิดเปนรอยละ 86.02 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็ จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึก ษาที่ผูสําเร็จ การศึกษาไปศึก ษาตอ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หนวยงาน ผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3. สถานศึ ก ษามี จํานวนข อ มูล ที่สํา รวจมีผ ลการประเมิน ความพึง พอใจดา น
สมรรถนะ ที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 85.79 ของจํานวนสํารวจ
4. สถานศึ ก ษามีจํานวนขอ มูล ที่สํารวจ มีผ ลการประเมินความพึง พอใจดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 87.25 ของจํานวนที่
ตอบขอมูลกลับ
5. สถานศึกษามีขอมูลที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชี พ
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 คิดเปนรอยละ 89.46 ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน

สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะที่พึงประสงค มีความรู
และทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ
ที่กําหนดได เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ตลอดถึงการศึกษาตอ
เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการติดตามขอมูลผูสาํ เร็จการศึกษาและขอมูลการประเมินความ
พึงพอใจต อคุณภาพของผูสําเร็จการศึ กษาจากสถานประกอบการ โดยใชวิธีการติดตามหลาย
ชองทางโดยความรวมมือจากแผนกวิชาและครูที่ปรึกษา
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรมีการติดตามผลเพื่อรวบรวมขอมูลเปนระยะๆ เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษา
เปลี่ยนสถานที่ทํางานซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหไดขอมูลตอบกลับไมครบถวน
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานขอมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 (10 มิถุนายน 2557) ปวช.
และรายงานขอมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 (10 มิถุนายน 2558)
2. บันทึกขอความขออนุมัติ ใหนักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. 2
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 (จบพรอมรุน วันที่ 16 มีนาคม 2560)
3. บันทึกขอ ความขออนุมัติ ใหนักเรียน ระดับ ปวช. 3 และนัก ศึกษา ระดับ ปวส. 2
สําเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร ประจําป การศึกษา 2559 (จบภาคฤดูรอ น วันที่ 11 พฤษภาคม
2560)
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขา ดังนี้
คาคะแนน =
=
=

รอยละจากประเด็นการประเมิน
80

61.00

X5

X5

80 8
3.81 อยูในระดับคุณภาพ ดี

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลการประเมิน
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน

สถานศึกษามีระบบการติดตามดูแลและพัฒนาผูเรียนโดยผานระบบครูที่ปรึกษา
และนําระบบบริหารขอมูลสารสนเทศติดตามผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่
กําหนด
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จุดที่ควรพัฒนา
1. นําเทคโนโลยีมาใชในการติดตามดูแลผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน ของผูสอนอยาง
สม่ําเสมอเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่
กําหนดไว
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และทักษะทางดานวิชาชีพ
โดยมุงเนนคุณธรรม จริยธรรม ใหสามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ
หรือเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัดมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานความรวมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่
พึงประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความ
สมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
จัดทําโครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละ
กลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดทําโครงการสถานศึกษาคุณธรรม/แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษา
คุณธรรม
2. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจโครงการโรงเรียนคุณธรรมแกผูบริหาร ครูและ
บุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
3. กิจกรรมการจัดทําโครงงานคุณธรรมผูบริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษา และ
นักเรียน
4. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
2. คณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมไดรวมดําเนินโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม

31
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
4. คณะกรรมการนิ เ ทศติ ด ตามภายในสถานศึ ก ษารายงานผลการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมใน สถานศึกษารอบ 6 เดือน และ 1 ป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน

สถานศึก ษาได สง เสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึก ษาควรกําหนดคุณลัก ษณะที่พึง ประสงครวมกันของผูบ ริห าร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
2. ควรจัดอบรมดานคุณธรรมใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
ทุกป
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ
เพื่อดําเนินการสถานศึกษาคุณธรรมตามความเหมาะสมอยางตอเนื่อง
2. จัดอบรมทําความเขาใจให ผูบริ หาร ครูและบุคลากรทางการศึ กษา และผู เรียน
เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม

32
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด
มอบหมายไดอยางถูกตอง
2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเปาหมายและดําเนิ นงานเพื่อ ใหนโยบายสํ าคัญ ของหนวยงานต นสังกัด
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
4. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการกิจกรรมและเปาหมายที่กําหนด
5. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตอไป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
3. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
4. ประชุมบุคลากรประจําเดือน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมการจัดประชุมโครง คิดเปน 100%
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
มีการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามนโยบาย โดยบูรณาการทุกภาคสวน
เปดโอกาสใหบุคลากรรวมคิด รวมทํา และติดตาม ประเมินไดทุกโครงการ
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จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาระบบการสื่อสารภายในสถานศึกษา ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรจั ด ให มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง การดํ า เนิ น กิ จ กรรม โครงการต า ง ๆ เพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวน
ผูเรียนทั้งหมด ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ประกาศรับสมัครสอบครู คําสั่งกรรมการ ประกาศผูมีคุณสมบัติการสอบ ประกาศ
ผลสอบ ทําสัญญาจาง
2. คํานวณอัตรากําลังในสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีครูครบตามสาขาวิชาที่เปดสอนและรับสมัครคัดเลือก
2. สถานศึกษาคํานวณอัตรากําลังในสถานศึกษาของครูผูสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปน
ผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา/ศึกษาดูงาน
2. โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผูสอนทุกคน จบการศึกษาตรงตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
2. ครูผูส อนทุก คนได ความรู และประสบการณ จากการอบรมและการศึ ก ษาดู ง าน
มาพัฒนาสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน
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ประเด็นการประเมิน
.
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ได
ศึกษาฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชา
ที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึก ษามอบหมายครู ผู ส อนเข าร วมการอบรมโครงการต างๆ เพื่ อ ให
สอดคลองกับรายวิชาที่สอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูเขารวมการอบรมโครงการตางๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 80
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ กษาได ทําการสรุปผลสถิติ จํ านวนขาราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาไดเขาฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานและพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ไดรับ การพัฒ นาตนเองอยางตอ เนื่อ ง คิดเปน
รอยละ 80
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน



ไมผาน
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ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2. โครงการวิจัย
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครู และนักเรียน นักศึกษา มีผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และนานาชาติ เปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน

การดําเนินงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณและเปาประสงคของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวของเขารับการอบรมและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมการจัดประชุมโครงการ คิดเปน
รอยละ 100
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอย
กวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. บันทึกขอความแจงยอดวัสดุฝก ประจําภาคเรียน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 30.27
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

38

ประเด็นการประเมิน
3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it Center/ระยะสั้น
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชม สังคม คิดเปนรอยละ 20
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5
ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษา
3. โครงการติวกอนสอบ
4. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
5. โครงการ Pre V-Net
6. โครงการทดสอบ V-Net
7. โครงการสอบปลายภาคเรียน
8. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
9. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
10. โครงการเชิดชูเกียรติคนดี คนเกง
11. โครงการการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักเรียน นักศึกษาใหม
12. โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ
13. โครงการอบรมเรียนรู กองทุนตั้งตัวได เสริมสรางการเปนผูประกอบการใหม
14. โครงการคายศึกษาระบบนเวศตนน้ํา
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15. โครงการมหกรรมวิชาการสูเสนทางอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง
พัฒนาทักษะวิชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน คิดเปนรอยละ 18.00
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5
ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย ประจําปการศึกษา 2559
2. ประชุมองคการวิชาชีพระดับภาค ระดับชาติ ประจําป 2559
3. วันปยะมหาราช
4. วันพอแหงชาติ
5. วันแมแหงชาติ
6. ถวายเทียนพรรษา
7. ไหวครู ปการศึกษา 2559
8. กีฬาอาชีวเกมส ปการศึกษา 2559
9. สงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกายตอนเย็น ปการศึกษา 2559
10. เขาคายพักแรมและประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ประจําปการศึกษา 2559
11. โครงการทัศนศึกษาดูงานนักศึกษา
12. โครงการเตรียมความพรอมการประเมิ นองค การวิ ชาชีพ หนวยสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
13. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
14. โครงการแนะแนวอาชีพ
15. โครงการประชุมผูปกครอง
16. โครงการลดปญหาออกกลางคัน
17. โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
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18. โครงการอนุรักษณธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ
การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเปนรอยละ 7.25
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
สถานศึกษามีการกําหนดแผนงาน โครงการตามพันธกิจของสถานศึกษา โดยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรจั ด ให มี กิ จ กรรมหรือ โครงการอยางตอ เนื่ อ ง และจัด อบรมให ความรูแ ก
บุคลากรในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาให
สะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. โครงการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
3. โครงการพัฒนาซอมแซมอาคารสถานที่
4. กิจกรรมสาธารณประโยชน Big Cleaning Day
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รวมกันปลูกตนไม จัดสวนหยอม และจัดบริเวณลานสนามหญาใหรมรื่น
2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ มี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 80 ตอการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอม
และภูมิทัศน
3. อาคารเรียนมั่นคง แข็งแรง สะอาด สามารถอํานวยความสะดวกใหนักเรียน
นักศึกษา สภาพแวดลอมเหมาะสําหรับการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการและอื่น ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
2. โครงการพัฒนาซอมแซมอาคารสถานที่
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. การทําความสะอาดหองน้ํา หองน้ําจะตองมีสงิ่ อํานวยความสะดวก ไว
บริการผูที่เขาใชหองสุขา เชน ถังขยะ สายน้ํา กระดาษชําระ เปนตน
2. มีถังขยะบริการในจุดตางๆ ภายในสถานศึกษาเพียงพอตอนักเรียน นักศึกษา
3. ตัดหญา และตัดแตงตนไมใหดูโลงเตียน เหมาะสําหรับการทํากิจกรรมและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
4. จัดทําปายบอกชื่ออาคารและสถานที่
5. ตั้งจัดบริการน้ําดื่ม ตูทําน้ําเย็น ไวบริการนักเรียน นักศึกษา
6. ดูแลและซอมแซมระบบประปาและสุขภัณฑหองน้ํา
7. ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
.
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. หองสํานักงาน หองเรียนมีวัสดุครุภัณฑและคอมพิวเตอรเพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
2. ครู นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอรใชอยาง
เพียงพอ
3. ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่สูงขึ้น
4. นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน
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ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่อง
ลูกขาย
4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัด ซื้ อ ระบบปฏิ บั ติก าร Microsoft Windows 8.1 และ
Microsoft Office 2012
2. โครงการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี www.svc.ac.th
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม RMS
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจาก
โปรแกรม RMS ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของวิทยาลัยใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
หองน้ํา ควรทําความสะอาดอยูบอยๆ
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรดูแลเรื่องความสะอาดของหองน้ํา หองสวมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2. ถังขยะไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน และไมควรเก็บถังขยะกอน
4 โมง
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเชิญวิทยากรภายนอก ผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นของแผนก
วิชาตาง ๆ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลการดําเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอก ผูเชี่ยวชาญและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ของแผนกวิชา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานในดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความ
รวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
2. โครงการสอบคัดเลือกผูเขาศึกษาตอระบบทวิภาคี
3. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ภายใตโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝกงานระบบปกติ และนักเรียน นักศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผลการดําเนินโครงการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
2. มีสถานประกอบการใหความรวมมือในการเขารวมสัมมนาเปนประจําทุก
ภาคเรียน
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3. ผลการดําเนินโครงการสอบคัดเลือกผูเขาศึกษาตอในระบบทวิภาคี
4. ผลการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความ
รวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ภายใตโครงการยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการใหความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพโดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไม
เกิน 40 คน
5. ผลการดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝกงานระบบปกติ และนักเรียน
นักศึกษา ระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการใหความรวมมือในการจัดการฝกดานระบบทวิภาคี
หรือดานการฝกประสบการณ ทุกสาขาวิชา โดยมีสัดสวนความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน
40 คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
ประเด็นการประเมิน
3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเชิญวิทยากรภายนอก ผูเชี่ยวชาญภูมิปญญาทองถิ่นของแผนกวิชา
ตาง ๆ
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลการดําเนินโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและทัศนศึกษาดูงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่นของแผนกวิชา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุน
ตอผูเรียน ไมเกิน 100 คน
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการระดมทุนการศึกษา ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน และ
ชวยเหลือกิจกรรมที่สถานศึกษาฯ มอบหมาย
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาไดตระหนักถึงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา โดยไดรับ
ความรวมมือจากสถานประกอบการตางๆ สมาคมศิษยเกา ชมรมพระเครื่อง เปนตน โดยมีสัดสวน
1 ทุนตอผูเรียน ไมเกิน 100 คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่ง
อื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอย
กวา 5 รายการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. หนังสือขอบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา
2. ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน
3. ทุนการศึกษามูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
4. ทุนการศึกษา ป.ต.ท.
5. ทุนการศึกษา “นวฤกษ”
6. ทุนการศึกษาการไฟฟาขนอม
7. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
8. ทุนพระราชชวยเหลืออุกทกภัยน้ําทวม
ภาคใต
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

16,000 บาท
14,000 บาท
72,000 บาท
30,000 บาท
8,000 บาท
60,000 บาท
30,000 บาท

จํานวนเงิน 44,000 บาท

 ไมผาน
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สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
1. สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และ
การฝกประสบการณวิชาชีพ จากหนวยงาน องคกรในชุมชน
2. สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากองคกร หนวยงานตาง ๆ ในการมอบ
ทุนการศึกษาแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรประสานความรวมมือ กับ สถานประกอบการ เพื่อ ขอรับ การ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาที่ถูกตองครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา สนับสนุน กํากับใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ
มุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาติดตามและตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู
3. สถานศึกษา มีการายงานผลการสงแผนการจัดการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผูสอนทุกทานจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ผลการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูประจําปการศึกษา 2559
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา มีการกํากับติดตามและรายงานการสงบันทึกหลังสอนของครู
ทุกภาคเรียน
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครูทุกคนมีการทําบันทึกหลังการสอน
ทุกรายวิชา
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผลการสงบันทึกหลังการสอนของครูประจําปการศึกษา 2559 ครบทุก
รายวิชาและครบทุกคน
2. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาและมี
บันทึกหลังสอนตามแบบฟอรมของวิทยาลัย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษา มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
2. สงเสริมครู ใหมีการพัฒนาตนเอง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูทุกคนมีการวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกคน เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผูบริหารและหัวหนาแผนกวิชามีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอน
2. สถานศึกษา มีการกํากับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
3. มีการจัดทําปฏิทินครูผูสอนโดยผูบริหารและหัวหนาแผนกวิชา
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนอยูในระดับดี
2. มีการรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
3. ผูบริหารมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกคน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
1) การระบุปญหา
2) การระบุวัตถุประสงค
3) วิธีการดําเนินการ
4) การเก็บขอมูล
5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการ
วิจัย ไปใชประโยชน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
โครงการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ประจําปการศึกษา 2559
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูทําวิจัยชั้นเรียนอยางนอย 1 รายวิชา ตอภาคเรียน
2. รายงานผลการจัดสงวิจัยในชั้นเรียนของครูประจําปการศึกษา 2559
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูสูรายวิชาถูกตองครบถวน สมบูรณ โดย
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีบันทึกหลังสอน มีการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องสอดคลองกับสาระการเรียนรู
2. ครูผูสอนนําผลการวิจัยที่ไดมาใชแกปญหาการเรียนการสอนตอไป
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จุดที่ควรพัฒนา
ควรพั ฒ นาการเรี ย นการสอนรายวิ ช าโดยการศึ ก ษาวิ จั ย และการนํ า ไปใช
ประโยชนของครูผูสอนใหครบทุกคน อยางนอย 1 รายวิชาตอปการศึกษา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ควรจัดอบรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนโดยเชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนใหคําแนะนํา
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความ
ตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม
ขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 – 4
ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามใหแผนกวิชามีการ
พัฒนารายวิชารวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงรายวิชาที่พัฒนา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการพัฒนารายวิชาครบทุกสาขา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
 ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
สาขาวิชามี การพัฒ นารายวิชาหรื อกลุ มวิ ชาใหส อดคลอ งกับ ความต องการของ
สถานประกอบการและสภาพปจจุบัน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี มีจํานวน 159 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.43 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศ
ผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี สนับสนุน ใหผูเรียนฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่สอดคลองกับสาขาที่เรียนในระดับ ปวช. 2 ปวช.3
และ ปวส.
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

55
ประเด็นการประเมิน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดย
ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีการสงเสริมใหครูทุกคนนําผลจากการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน
2. สงเสริมครูที่พัฒนาใหพัฒนาตนเอง
3. ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาผูเรียน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
ประเด็นการประเมิน
4. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมี
ผูเรียนผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอย
ละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ปการศึกษา 2560
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา เขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และมีผลการทดสอบผาน
การทดสอบทุกคน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
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5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือ
องคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2559
ระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ใหเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการและทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ไดรับรางวัลในการแขงขัน คิดเปนรอยละ 6.32
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
นักเรียน นักศึกษา เขารวมการแขงขันตางๆ จนไดรับรางวัลและผลงานซึ่งเปนที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาครี เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ตามประเด็นการประเมิน
ขอ 9
2. สาขาวิชาควรมีการสงเสริมการทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สอดคลอง
กับสาขางานที่เรียน โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนโครงการทั้งหมด
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3. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหสาขาวิชาสงเสริม สนับสนุน
ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยอง ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จาก
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละ
คนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการถวายเทียนพรรษา
2. โครงการวันไหวครู
3. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปใหม
4. โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย
5. โครงการถวายความอาลัยในหลวง ร.9
6. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
7. โครงการวันแม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา ไดรวมแรงรวมใจถวายเทียนพรรษาทุกแผนกวิชา
2. นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู
3. นักเรียน นักศึกษา ไดทํานุบํารุงศาสนา
4. นักเรียน นักศึกษา เขารวมการคัดเลือกนายกองคการวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย (อวท.) โดยใชระบบประชาธิปไตย
5. นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความอาลัยตอพระมหากษัตริย
6. นักเรียน นักศึกษา ไดรวมสืบสานประเพณีไทย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

ประเด็นการประเมิน
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการ Big Cleaning Day
2. โครงการโลกสวยดวยมือเรา
3. โครงการคายศึกษาระบบนิเวศน้ํา
4. โครงการปลูกปาชายเลน
5. โครงการปรับภูมิทัศนสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา ไดรวมกิจกรรมตางๆ ที่วิทยาลัยใหการสนับสนุน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
ประเด็นการประเมิน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและ
นันทนาการ ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการกีฬาภายใน
2. โครงการอาชีวปริทรรศ
3. โครงการออกกําลังตอนเย็นวันพุธ
4. โครงการกิจกรรมวันคริสตมาส
5. โครงการประกวดรองเพลงวันแม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา ไดรวมแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดแสดงความสามารถ
ของตนเอง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
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ประเด็นการประเมิน
.
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอาชีวะสรางผูประกอบการใหมแบบครบวงจร (ศูนยบมเพาะ)
2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอชุมชน
3. โครงการหารายไดระหวางเรียน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาฝกใหผูเรียนเนนเปนผูประกอบการ รูจักประกอบอาชีพเพื่อหา
รายไดระหวางเรียน
2. สถานศึกษาฝกใหผูเรียนมีจิตอาสาในการบริการและเรียนรูอาชีพอิสระ
เพิ่มเติม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
ประเด็นการประเมิน
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใช
กระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอาชีวบริการ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต
2. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it Center
3. โครงการ 108 อาชีพ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา รอยละ 60
เขารวมโครงการและกิจกรรม
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3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรบั บริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ยภาพรวม อยูในระดับ 4.75 อยูในระดับดีมาก
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน

 ไมผาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมครบทุกดานและเปนประโยชนตอชุมชน สังคม

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ กษาควรสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม
100%
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามทีก่ ําหนด
ไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของ ครู
ฃบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาซึ่งตองสอดคลองกับ (คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา) มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา ครอบคลุม
สมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตร เหมาะกับผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น
และเทคโนโลยี
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (แผน 4 ป)
3. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 25๕2 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
5. นโยบายยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัด
6. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
8. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (คณะอนุกรรมการการติดตาม

63
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา)
10. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาตองสอดคลองกับ(คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา) มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา ครอบคลุม
สมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตร เหมาะสมกับผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
ทองถิ่น และเทคโนโลยี
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (แผน 4 ป)
3. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษา
5. สถานศึกษาไดมีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่อง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
 ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ทําใหผานการประเมิน
ทุกครั้ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
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ตัวบงชี้ที่ 4.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการ
ประเมิน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษโดยกําหนดผลจาก
ประเด็นการประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)  พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)  ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา

ขอมูลเปรียบเทียบ
ขอมูลยอนหลังเปรียบเทียบการพัฒนา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
พัฒนา/
2557
2558
2559
(คาคะแนน)
(คาคะแนน)
(คาคะแนน) ไมพัฒนา
(ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ)

(1.2,1.8,1.9) (1.2,1.8,1.9)
5.00
4.66
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึง พอใจที่ มี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ดีมาก
ดีมาก
(1.7)
(1.7)
3.77
3.75
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 1.2 ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ
การศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ดี
ดี
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ
ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ
ดํ า เนิ น การตามนโยบายสํ า คั ญ ของ
หนวยงานตนสังกัด
(3.10)
(3.10)
5.00
4.00
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ร ะ ดั บ คุ ณ ภา พ ใ น ก า ร
บริหารจัดการดานบุคลากร
ดีมาก
ดี
(3.11)
(3.11)
5.00
4.00
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.4 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ
บริหารจัดการดานการเงิน
ดีมาก
ดี
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ (3.5,3.8,3.9) (3.5,3.8,3.9)
บริ ห ารจัด การด านอาคารสถานที่ ด า น
5.00
5.00
ครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการ
(3.12)
(3.12)
ประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัด
5.00
5.00
การศึกษา
ดีมาก
ดีมาก

5.00
ดีมาก

พัฒนา

4.00
ดี

พัฒนา

3.00
พอใช

พัฒนา

5.00
ดีมาก

พัฒนา

4.15
ดี

พัฒนา

4.20
ดี

พัฒนา

5.00
ดีมาก

พัฒนา

5.00
ดีมาก

พัฒนา
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ขอมูลเปรียบเทียบ
ขอมูลยอนหลังเปรียบเทียบการพัฒนา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ตัวบงชี้
พัฒนา/
2557
2558
2559
(คาคะแนน)
(คาคะแนน)
(คาคะแนน) ไมพัฒนา
(ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ)
มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2.3)
(2.3)
5.00
5.00
5.00
พัฒนา
ตัวบ งชี้ ที่ 3.1 ระดับ คุณ ภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
(2.1)
(2.1)
5.00
5.00
5.00
พัฒนา
ตัวบ งชี้ ที่ 3.2 ระดับ คุณ ภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
3.00
พัฒนา
การศึกษา
พอใช
(6.1,6.2,6.3, (6.1,6.2,6.3,
6.4,4.1)
6.4,4.1)
5.00
5.00
5.00
พัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
(7.1)
(7.1)
5.00
5.00
5.00
พัฒนา
ตัว บ งชี้ ที่ 4.1 ระดั บ คุ ณภาพในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอ ยละของตัวบงชี้ที่มี
การพัฒนา
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.2
4
ดี
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
3
พอใช
ตัวบงชี้ที่ 2.2
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.3
4
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.4
4
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.5
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.6
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.2
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.3
3
พอใช
ตัวบงชี้ที่ 3.4
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 4.2
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ

“ดีมาก”
“ดี”
“พอใช”
“ตองปรับปรุง”
“ตองปรับปรุงเรงดวน”

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8
3
2
-

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
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5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเดน
1. สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางเปนระบบ
2. มีการจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรูผูเรียนเปนสําคัญ
3. ผลงานสิ่ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรม และงานวิจั ย ทั้ ง ผูเ รี ย นและครู เป น ที่
ประจักษและยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสง เสริมการจัดการศึก ษาระบบทวิภาคีใหมีจํานวนผูเ รียนที่ม ากขึ้น
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. สถานศึกษาควรเนนการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร
ในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา
3. ควรใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแกครู ผูปกครอง
นักเรียน และบุคคลทั่วไป
4. ควรมีการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบดูแลนักเรียนเพื่อใหผูเรียนจบ
ตามเกณฑที่กําหนด
5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สถานศึ กษาสร างความรู ความเข าใจในการนํ านโยบายของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามาใชในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาควรแสวงหารูปแบบ วิธีการ ในการลดปญหาการออกกลางคัน
เพื่อใหผูเรียนจบตามเกณฑที่กําหนดในแตละระดับ
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๑. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานการสือ่ สารภาษาตางประเทศเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒. จัดกิจกรรมทีส่ งเสริมการอนุรักษธรรมชาติ ทานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย
๔. พัฒนาการวัดผลประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง
๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานการสือ่ สารภาษาตางประเทศเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเ รียนดวยรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อรองรับการประเมินจากองคกรทดสอบภายนอก
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