รายงานผลการประเมินตนเอง
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อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คำนำ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานการอาชีว ศึ ก ษา ที่ รั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิก ารประกาศก าหนด วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ครอบคลุม
สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ประกอบด้วย
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และดาเนินการประเมินผลติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สามารถวัดและประเมินคุณภาพได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จานวน 5 ด้าน ได้แ ก่ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วน
ร่ว ม และด้านปั จ จัย พื้นฐาน ซึ่งมีความสั มพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561 และ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธ านี ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่
1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จานวน 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่
2 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 4 ประเด็นการประเมิน และ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ จานวน 2 ประเด็นการประเมิน ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 5 ด้าน
จานวน 25 ข้อการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 93.60 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จานวน 3 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 7 รายการ
ประเมิน ประกอบด้วย 1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 4) ผลการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ 5) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 6) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 7) การมี
งานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ในภาพรวมของสถานศึกษา จานวน 3 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย
ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน และตรวจสอบในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ที่คะแนนเฉลี่ย 4.50 รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1

2
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมินตามรายการประเมิน

ด้านคุณภาพของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา(ข้อที)่ รวม

เฉลี่ย ระดับคุณภาพ

๑.1 1.๒ 1.๓ 1.๕ 1.๖ 1.๗ 1.๘
5 5
10

5.00

ยอดเยี่ยม

4.50

ดีเลิศ

4.00

ดีเลิศ

4.50

ดีเลิศ

1) ด้านความรู้
2) ด้านทักษะและการ
5 4
9
ประยุกต์ใช้
3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
4 3
5 12
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สรุป ภาพรวม มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
 ดีเลิศ (3.51-4.50)

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมของมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2 จุดเด่น
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ปรากฏจุดเด่น
จากการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมินของสานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และดาเนินการประเมินตามรูปแบบที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการหรือผู้ชานาญการในแต่ละสาขาอาชีพ
2) การทดสอบความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
3) การสอนปรับพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
4) ในภาพรวมของสถานศึกษาผู้สาเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ 90 ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพจากการสอบครั้งแรก
5) การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
6) ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.90 ของผู้เรียนทั้งหมดในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2
7) การพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการตามแนวทางการดาเนินงานของศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
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8) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 และระดับปวส. 2 ได้รับการพัฒนา และประเมิน
คุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
9) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุขของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
10) การส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยการร่วมการ
ประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่าง ๆ
11) ผู้ สาเร็จ การศึกษาในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่ านมา (ปี
การศึกษา ๒๕๖1) มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 91.04
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ปรากฏจุดที่ควร
พัฒนาจากการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) การพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดมากขึ้นเมื่อเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้า
2) การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ฯที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดในระดับ คุณภาพ 5 ดาว
ระดับชาติ
3) การส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยการร่วมการ
ประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ
4) การส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดในระดับชาติ
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึก ษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณ ลั กษณะของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาอาชีว ศึก ษาที่ พึง ประสงค์ ปรากฏ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) การลดปัญหาการออกกลางคัน
2) พัฒ นาศักยภาพการดาเนินงานองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดในระดับชาติ
3) พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินฯที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดในระดับคุณภาพ 5 ดาวระดับชาติ
4) แสวงหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
โดยการร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ
5) การพัฒนาผู้เรียนด้านภาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6) จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับชั้นปี (ช่วงชั้น)
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
จานวน 4 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จานวน 4 รายการ
ประเมิน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2) การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรื อปรับ ปรุงรายวิชา หรือปรับ ปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม 3) คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และ 4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 รายการ
ประเมิน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ และ 4) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการมี
ส่ว นร่ ว ม จานวน 1 รายการประเมิ น ได้แก่ การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี และด้านปัจจัยพื้นฐาน
จานวน 5 รายการประเมิน ประกอบด้วย 1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม 2)ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 3) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา และ 5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ปรากฏผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาในภาพรวมของสถานศึ ก ษา จ านวน 4 ประเด็ น การประเมิ น ประกอบด้ ว ย ด้ า นหลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนานโยบายสู่การ
ปฏิบั ติ ปรากฏผลสั มฤทธิ์จ ากการประเมิน และตรวจสอบในระดับคุณภาพ ดีเลิ ศ ที่ค ะแนนเฉลี่ ย 4.16
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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รายการ
ประเมินตาม
เกณฑ์การ
ประเมินฯ
1. ด้าน
หลักสูตรและ
การจัดการ
เรียนการสอน
2.ด้าน
ครูผู้สอนและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. ด้ า นการมี
ส่วนร่วม
4
.
ปัจจัยพื้นฐาน

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ข้อที่
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.2
4.1

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ด้าน
ด้านการจัดการ ด้านการ ด้านการนา
หลักสูตร เรียนการสอน บริหาร นโยบายสู่
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา
จัดการ การปฏิบัติ

ระดับ
เฉลี่ย คุณภาพ

4
1
5
5
5
5
1
4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5
2.50

25
4.16

5
5
5
5
5
25
5.00

5
5.00

4.16
ดีเลิศ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (4.51-5.00)  ดีเลิศ (3.51-4.50)
 ดี (2.51-3.50)

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สรุป
ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมของมาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2 จุดเด่น
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ปรากฏจุดเด่นจากการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) ครูผู้ สอนทุกคนจัดทาข้อมูล ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทาข้อมูล สารสนเทศหรือ
เอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
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ต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ
3) ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนทุกรายวิชา
4) วิท ยาลั ย ฯ ดาเนิ นการให้ มีร ะบบฐานข้ อมู ล สารสนเทศเพื่อ การบริห ารจัด การ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5) สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้
มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัยกับผู้เรียน (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน)
6) มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
7) วิ ท ยาลั ย ฯ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารหรื อ ห้ อ งสมุ ด ให้ มี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการอย่างเพียงพอ
8) วิทยาลัย ฯ ส่งเสริม และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาครบทุกฝ่าย ทุกงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความเข้มแข็ง ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนจากการ
ฝึ ก ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสม ตามแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
10) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
11) มีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานศึกษาเพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน
2.3 จุดที่ควรพัฒนา
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) การกาหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ จัดทาแผนการ
เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพของสถานศึกษาที่สามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) การกาหนดรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ของสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน และสามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม
3) การกาหนดรูปแบบในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาที่สามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4) การประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
5) การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตาแหน่งและวิทยฐานะ
6) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน
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7) เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
8) พัฒนาประสทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ปรากฏข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) กาหนดให้ทุกแผนกวิชาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ จัดทาแผนการ
เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามรูปแบบที่สถานศึกษากาหนด โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ส่ งเสริม สนับสนุนให้ ครูผู้ สอนพัฒนาปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิช า
เพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ตามรู ป แบบที่
สถานศึกษากไหนด โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบที่กาหนดในทุกรายวิชาที่ทาการสอน
4) กาหนดให้ครู ผู้สอนทุกคนประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา เพื่อนามาใช้ในการ
ปรับปรุงรายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรายวิชาที่ปรับปรุง หรือเพิ่มโดยสถานศึกษา
5) กาหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
เกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตามมาตรฐานตาแหน่งและวิทยฐานะ ใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้
ชัดเจน
6) พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้องให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน
7) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะในการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดิจิตัทแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการสอนออนไลน์
8) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จานวน 2 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด ได้แก่ ด้านผู้ เรี ย นและผู้ ส าเร็จ การศึกษา คือ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา คือ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และ
ด้านการมีส่วนร่วม จานวน 2 รายการประเมิน ประกอบด้วย การระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
และการบริการชุมชนและจิตอาสา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
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3.1 ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในภาพรวมของสถานศึกษา จานวน 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน และ
ตรวจสอบในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 รายละเอียดดังตารางที่ 3
รายการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินฯ
ข้อที่

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษา
2. ผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. ด้านการมีส่วนร่วม
รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ด้านความร่วมมือใน
ด้านนวัตกรรม
การสร้างสังคมแห่ง สิ่งประดิษฐ์ งาน
การเรียนรู้
สร้างสรรค์
งานวิจัย

1.4
3.2.1
4.2
4.3

ระดับ
เฉลี่ย คุณภาพ

5
5
5
5
15
5.00
ยอดเยี่ยม

5
5.00
ยอดเยี่ยม

5.00
ยอดเยี่ยม

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (4.51-5.00)  ดีเลิศ (3.51-4.50)
 ดี (2.51-3.50)

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมของมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.2 จุดเด่น
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏจุดเด่นจากการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2) มีแผนงาน โครงการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนจานวนมาก
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3) การส่งเสริ ม และพัฒนาผู้เรียนให้ นาทักษะวิช าชีพมาใช้ในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ปรากฏผลงานในเชิงประจักษ์
จากรางวัลในระดับชาติ
4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลการดาเนิน งาน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.3 จุดที่ควรพัฒนา
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการนาทักษะวิชาชีพ
มาใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในระดับนานาชาติ
2) การสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศให้มากขึ้น
3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
1) กาหนดให้ครูทุกคนมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่
นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) แสวงหาแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับนานาชาติ
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบ
ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
หมายถึง การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
สร้ างความเชื่อมั่น ให้ แก่ผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้อง และสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา จากผลการประเมิ น และติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ใน 3 ประเด็นตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้
2.1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ในการสร้างความเชื่ อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้และมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ปรากฏผลการดาเนิ น การจากการประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
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2.1.1 ด้านความรู้
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีว ศึ กษา ให้ มีค วามรู้ เกี่ ย วกั บข้อ เท็จ จริ ง ตามหลั ก การ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ ต่างๆ ที่
เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่เรี ย น หรื อทางาน โดยเน้นความรู้ เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริ ง เป็น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ทั้งนี้จากผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ด้าน
ความรู้ ได้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสานักงานคระกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้สาเร็จการศึกษาผ่าน
เกณฑ์จากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 97.56 ของผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนเข้ารับการการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ซึ่งเป็นการดาเนิน ทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะของผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดและการแก้ปัญหา
ด้านสังคมและการดารงชีวิต และด้านอาชีพ มี ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 85.90 ของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด
2.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษา ให้ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ทั้งนี้จากผลการ
ประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยกาหนดให้ผู้เรียนทุกคน ทุกสาขาวิชาต้องเรียนในรายวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมบ่มเพาะจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะใน
การจั ดทาแผนธุร กิจ การเข้ าถึงแหล่ ง ทุน การบริห ารจัด การธุรกิจ และลงมื อทาธุรกิ จที่ตนเองสนใจโดย
วิทยาลัยฯสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์บ่ม
เพาะของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันมีธุรกิจของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ธุรกิจ และจากการ
ดาเนินการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ วิทยาลั ยฯได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning / PjBL / STEM Education และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดิจิตัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงกาหนดให้ทุกแผนกวิชาต้องมี ผู้เชี่ยวชาญเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ ปรากฎ
ผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนจากผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาค และระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
2.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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การพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จากผลการประเมิ น
และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสถานประกอบการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ วิทยาลัยฯกาหนดให้
มีการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษา บริหารจัดการ
โดยนักเรียนนักศึกษามีนายกองค์การ และคณะกรรมการองค์การที่มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนนักศึกษา มี
หน้าที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี และมีความสุข ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรั กษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง และมีความสุข ประกอบด้วย 5 แผนงาน
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล รวม
ทั้งสิ้น 33 โครงการต่อปีการศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
โดยการกาหนดรูปแบบในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตั้งแต่ก่อนมาเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และขณะ
ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ (ก่อนเข้าเรียน เข้าเรียน เลิกเรียน) เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมถึงการติดตามผู้เรียนหลังสาเร็จการศึกษา ในด้านการนาความรู้ที่
จาเป็นในการประกอบอาชีพ และความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้หลังสาเร็จการศึกษา โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ของครูที่ปรึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียลเน็ตเวิร์ก และการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาโดยตรงใน
สถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษาของครูแนะแนว ด้วยแบบสอบถาม พบว่า ในปีการศึ กษา 2561 มี
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 91.04 ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
2.2 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนา
หลักสูตรและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ปรากฏผลการดาเนินการจากการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
2.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เ รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยความร่ว มมือกับ สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากผลการ
ประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษา
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ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร ประสานงานกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัยฯมีการกาหนดรูปแบบให้ ครูผู้สอนพัฒนาปรับปรุงรายวิชา หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีความตระหนักและเห็นความสาคัญในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
จัดการเรียนการสอน จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน จัดทาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา จัดทาแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จัดทารูปแบบการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้
ทันสมัย จัดหาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน
ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบู ร ณ์ในทุกรายวิช า ทั้งนี้จากผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ได้แก่
วิทยาลัยฯ กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่ทาการสอน โดยการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน กาหนดแนวทางวัดและประเมินผลสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการ
ร่วมกันจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนและกาหนดแนวทางให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ ตามเกณฑ์การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยกาหนดให้ครูผู้สอน
ทุกคนมีการประเมินตนเอง จัดทาแผนการพัฒนาตนเอง ดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่กาหนดและนา
ผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.2.3 ด้านการบริหารจัดการ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มี แ ผนงาน โครงการในการพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้
มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ ผ่านระบบ Web Server ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี www.svc.ac.th และระบบการให้บริการเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ
วิทยาลัยฯ สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยฯ พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีค วาม
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น พื้นที่ สาหรับการออก
กาลังกาย สวนหย่อม โรงอาหาร น้าดื่ม ห้องน้าหญิง/ชาย ที่จอดรถ สถานที่พักผ่อน วิทยบริการหรือ
ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน สานักงานองค์การนัก

13
วิช าชีพ การบริ การอิน เทอร์ เน็ตฟรี ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ แหล่ งการเรียนรู้ โรงฝึ กงานทุกห้ องมี
เครื่ อ งปรั บ อากาศหรื อ พั ด ลมให้ บ ริ ก าร วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่ ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ใช้บริการในสถานศึกษา มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและ
เพียงพอสาหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ทั้งนี้จากผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ พบว่า วิทยาลัยฯ บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และการกากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน
2.3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัย อาชีว ศึกษาสุร าษฎร์ธานีมีการสร้างเครือข่ายความร่ว มมือกับบุคคล ชุมชนหรือ
องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน ปรากฏผลการดาเนินการจากการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
2.3.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
และรูปแบบหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ รูปแบบการจัดทา
แผนการจั ดการเรี ย นรู้ แนวทางการวัดผลประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน พัฒ นาผู้ เรียนตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ดิจิตอลแพลทฟอร์มการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จั ด การอาชี ว ศึ ก ษา ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ในด้ า นครู พิ เ ศษ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2.3.2 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้ น าทั ก ษะวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย ใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีการศึกษา รวมถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่สาธารณสุข โดยการแสดงผลงานและการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ปรากฏผลงานในเชิงประจักษ์จากการประกวดผลงาน
ด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
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ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
หมายถึง การประเมินผล และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
มี ก ลไกในการควบคุ ม ตรวจสอบระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล และให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
กากับดูแลให้การส่งเสริม สนับสนุน คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่ างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้จากการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุ เ ป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 คุณภาพของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้นานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้ในการขับเคลื่อน
คุณภาพสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ปรากฏผล
การดาเนินการจากการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
3.1.1 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในการจั ดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี วิทยาลั ยฯ ได้ดาเนินการตามแนวทางการ
จั ด การอาชีว ศึ กษาระบบทวิ ภ าคี ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ เรื่ อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การ
สารวจความพร้อมของสถานประกอบการ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวางแผนร่วมกับสถาน
ประกอบการในการจัดการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน การคัดเลือกผู้เข้าเรียน การทา
สัญญาการฝึกอาชีพ การปฐมนิเทศผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ การประชุมผู้ปกครอง การจัดการเรียน
การสอน การฝึกอาชีพ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลรายวิชา
หรือการฝึกอาชีพ การสาเร็จการศึกษา การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา และสรุปผลการดาเนินงานและรายงาน
ประจาปี โดยวิทยาลัยฯ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้จากผลการดาเนินดังกล่าว ผลการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่
“การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์”
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนต้องส่งเสริม
ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาโดยการสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกรายวิชา ได้แก่
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึง่ จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ โลกการทา
งานที่มีความซับ ซ้อนมากขึ้น ในปั จ จุ บัน ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารและการร่วมมือ
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุ บันมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่าน
ทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญาณ
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และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
และความรู้ด้านเทคโนโลยี
3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นตัวของ
ตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบ
เชื่อถือได้ (Accountability) และภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ (Responsibility)
ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากาลังคนที่มี
คุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ จึงจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในทุกรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาชีพในแต่ละสาขา โดยครูผู้สอนทุกคนทุกรายวิชามีการพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และนา
เทคโนโลยี ดิจิ ตอลมาใช้ในการพัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอน เพื่อให้ ผู้ เรียนมี ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
4.2.2 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.3 กรอบแนวคิด
หลักสูตรรายวิชา

1. จุดประสงค์รายวิชา
2. คาอธิบายรายวิชา
3. มาตรฐานรายวิชา
4. สมรรถนะรายวิชา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

ผลการจัดการเรียนรู้
กระบวน
การจัดการ
เรียนรู้

1. ด้านนวัตกรรม
2. ด้านสิ่งประดิษฐ์
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4.4 แนวทางดาเนินการ
หลักสูตรรายวิชา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
มุ่งเน้น สมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะในศตวรรษที่ 21

การจัดการ
เรียนรู้
แบบ PjBL

ผลงาน
ของ
ผู้เรียน

การเผยแพร่
ผลงาน
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน

ใน
สถานศึกษา

ในประเทศ

นานาชาติ

4.5 ผลการดาเนินการ
การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยการบูรณาการ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในทุกรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพในแต่ละ
สาขา โดยครูผู้สอนทุกคนทุกรายวิชามีการพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และนาเทคโนโลยีดิจิตอลมา
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลเชิงประจักษ์จากรางวัลของผู้เรียนด้านนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ จากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้
4.5.1 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ได้แก่
1.) สาขาวิชาการตลาด ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ
2.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3.) สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
4.5.2 ผลการแข่งขันงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ได้แก่
1.) ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique Clock Products.ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
2.) ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4.5.3 รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่
1) นางสาว สุจิตา คงเวช นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 3 งานประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ อายุไม่เกิน 17 ปี จากประเทศอเมริกา
4.5.4 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่

17
1) รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ (3 ดาว) จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) รางวัลจากการประกวดแผนธุรกิจ ตามโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ
(RRR) โดยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 20 ทีม
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.5.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิ ศทางวิชาการ วิชาชีพ ตามความถนัดและเต็ม
ศักยภาพ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชา
4.5.2 ครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องการการเปลี่ยนแปลง
4.5.3 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
4.5.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

๑๘

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่
2.1.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2.๑.๒ ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี ” โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2482 ดาเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทาการสอนที่
โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน
32 คน
พ.ศ. 2484 ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จานวน 4 ไร่
1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียนในที่
แห่ ง ใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปิ ด สอนตามหลั ก สู ต รช่ า งเย็ บ เสื้ อ ผ้ า จนถึ ง พ.ศ.2491
กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน 2 ปี และ
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี”
พ.ศ. 2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเป็ น “โรงเรีย นอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ ธ านี ” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานีและโรงเรียน
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่ า“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ” มี
พื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน
2.๑.๓ การจัดการศึกษา
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายละเอียดดังนี้
2.1.๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 13 สาขาวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาการบัญชี
๒) สาขาวิชาการตลาด
๓) สาขาวิชาการเลขานุการ
๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๖) สาขาวิชาการออกแบบ
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๗) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๘) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
9) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
10) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11) สาขาวิชาการโรงแรม
12) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
13) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.1.๓.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 11 สาขาวิชา ดังนี้ดังนี้
๑) สาขาวิชาการบัญชี
๒) สาขาวิชาการตลาด
๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
7) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
8) สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
9) สาขาวิชาเซฟอาหารนานาชาติ
10) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
11) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.1.๔ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
2.๑.๔.๑ สภาพชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าติด
ถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจ การค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนน
มีวัดประจาจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประจาจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ
ซึ่งตั้งอยู่ ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนน
ด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และร้านค้า
2.1.4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นทางด้านเกษตรกรรม กล่าวคือมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดประมาณร้อยละ 28.15 เป็นมูลค่าทางด้านการเกษตร 47,318 ล้านบาท จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จึงมีความพร้อมด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ
ป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ ยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด
ของประเทศโดยมีพื้นที่เพาะปลูก ในปี 2559 ประมาณ 2,887,000 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 264 กิโลกรัม/ไร่
คิดเป็นมูลค่า 45,137 ล้านบาท จากผลผลิตจานวนดังกล่าว ทาให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ยางพาราเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยาง อุ ต สาหกรรมถุ ง ยางอนามั ย อุ ต สาหกรรมยางรั ด ของ
อุตสาหกรรมฟองน้ายาง อุตสาหกรรมแถบยางยืด อุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิหมอน
ยางพารา ปาล์มน้ามัน ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,150,000 ไร่ พื้นที่
ให้ผลผลิต จานวน 999,434 ไร่ มากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 2,799 กิโลกรัม /ไร่ มีผลผลิต
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รวม 3,510,160 ตัน คิดเป็นมูลค่า 14,180 ล้านบาท ผลไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ
เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ในปี 2559 มีผลผลิตรวมและมูลค่า ดังนี้ - เงาะ พื้นที่ปลูก 32,930 ไร่ ได้รับ
ผลผลิต 31,060 ตัน มูลค่า 1,161.94 ล้านบาท – ทุเรียน พื้นที่ปลูก 34,526 ไร่ ได้รับผลผลิต 24,028 ตัน
มูลค่า 1,441.68 ล้านบาท - มังคุด พื้นที่ปลูก 10,729 ไร่ ได้รับผลผลิต 4,280 ตัน มูลค่า 119.968 ล้าน
บาท - ลองกอง พื้นที่ปลูก 16,460 ไร่ ได้รับผลผลิต 7,203 ตัน มูลค่า 190.879 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559
ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ต่อกิโลกรัม เงาะ 37.41 บาท ทุเรียน 60 บาทมังคุด 28 บาท และ ลองกอง
26.50 บาท มีมูลค่าเพิ่มขนถึง 294.32 (ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
จังหวัดฯ มีการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก และกระจายออกนอกพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้น ทาให้
เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ซึ่งเงาะโรงเรียนบ้านนาสารเป็นผลไม้ทีมีชื่อเสียงของจังหวัด เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ
หวานกรอบ และการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ผลไม้ในจังหวัด การประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นจานวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีสินค้าสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แก่ หอยนางรม กุ้ง ปลา ปูกั้ง หอยแครง และสัตว์น้าอื่นๆ ที่ท าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ทะเลของประเทศ โดยการประมงชายฝั่งมีจานวน 41,059,333 กิโลกรัม มีมูลค่า 5,621.12 ล้านบาท
จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีจานวนครัวเรือนยากจนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานถึงร้อย
ละ 0.29 (599 ครัวเรือน) และหัวหน้าครัวเรือนมักจะขาดหลักการพัฒนา มั่วสุมการพนันและยาเสพติดทาให้
คุณภาพชีวิตเลวลง ซึ่งจากผลการสารวจ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมีปัญหายาเสพติดและ
ปั ญ หาเกี่ ย วกับ อาชีพ และการว่า งงาน ขั้ น รุ น แรง นอกจากนี้ แ ล้ ว ด้ ว ยสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ท าให้
ภาวการณ์เจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

๒๑
2.2 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาววิภา สามสุวรรณ

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นางจิราวรณ นวลรอด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางจริยา มณีโรจน์

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

หัวหน้างานการเงิน
นางปราณีต เนตพุกกณะ
หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวรวิสรา สุทธิ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
นางนริศรา ปทะวานิช

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางมาลี ว่องเกษฎา
หัวหน้างานปกครอง
นางวาสนา วิเชียร
หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางกนกกร พรหมวิเศษ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางสุนทรียา ขนายน้อย

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวจารุวรรณ แดงมา

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาววิภาพร ยอดอุดม
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวจันทิมา สงขาว
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายธีราวุธ ทองปากพนัง

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวศุลีพงษ์ ชานาญเนตร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์

หัวหน้างานศูนย์บม่ เพาะฯ
นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ์

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางรังสิมา บุญมีชัย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา เหลีอ่ มแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต แข่งขัน
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

หัวหน้าแผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางฉวีวรรณ จันทรชิต

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางชนานิศ มีพฤกษ์

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

๒๒
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้น ปวช.
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับชั้น ปวช.

ปกติ
1,030
755
649
2,434

ทวิภาคี
43
38
23
104

ทวิศึกษา
0
0
0
0

รวม
1,073
793
672
2,538

ระดับชั้น ปวส.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับชั้น ปวส.

ปกติ
437
350
787

ทวิภาคี
58
42
100

ทวิศึกษา
0
0
0

รวม
495
392
887
ที่มา : งานทะเบียน
10 มิถุนายน 2562

๒๓
ระดับชั้น ปวช./ชั้นปี
ระดับชั้น ปวส./ชั้นปี
แผนกวิชา/ระดับ
รวม ปวช.
รวม ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย หญิง ชาย หญิง
สาขางานการบัญชี
10 190 19 153
9 152
533 12 125
5 102
244
777
สาขางานการตลาด
12 70 10 45 13 47
197
4 38
2 33
77
274
สาขางานการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3 46
0 39
2 39
129
0 35
0 32
67
196
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
80 90 53 73 35 79
410 42 34 18 30
124
534
สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
0
2
2
0
2
สาขางานวิจิตรศิลป์
5 13
8
7
4
5
42
0
42
สาขางานการออกแบบ
17
8
9
7
0
6
47
0
47
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
64 27 28 24 29 16
188 15
8 19 11
53
241
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
1
1
2
0
2
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
2 20
1
6
0
1
30
0
6
0
2
8
38
สาขางานอาหารและโภชนาการ
45 115 32 72 23 57
344 11 24
8 22
65
409
สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
0
2 12
5 17
36
36
สาขาเซฟอาหารนานาชาติ(ทวิภาคี)
0 12 10
22
22
สาขางานคหกรรมทั่วไป
3
9
1 11
0 10
34
2
6
2
6
16
50
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3 28
9 19
1 24
84
0
2
2
86
สาขางานการโรงแรม
7 80
8 63
7 45
210
6 55
6 31
98
308
สาขางานการโรงแรม (mini)
2 35
6 14
3
5
65
0
65
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
3 40
9 29
2 19
102
2 19
2 18
41
143
สาขางานการท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
6 40
7 31
6 29
119
2 13
3 16
34
153
รวมจานวน
262 811 200 593 135 537
2,538 110 385 70 322
887
3,425
หมายเหตุ : มีนักเรียนพิการจานวนทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 1 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวน 4 คน

๒๔
2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาววิภา สามสุวรรณ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจารุวรรณ แดงมา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

๒๕
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
ฝ่ายบริหาร
1. ผู้อานวยการ
2.รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3.รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
5. รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. นางสาวศุลีพงษ์ ชานาญเนตร
2. นางดรุณี ส่องสุข
3. นายวิศรุฒ ขจรบุญ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1. นางสาวจันทิมา สงขาว
2. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
3. นางรังสิมา บุญมีชยั
4. นายธีรพันธ์ คงขันธ์
5. นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
6. นายชนะสิน สังข์ด้วง
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
2. นางมาลี ว่องเกษฎา
3. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
4. นางสาวจิตติ พลเยีย่ ม
5. นางสาววารินันท์ องอาจ
6. นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
7. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
8. นางสาวปรียาภรณ์ จานงค์พันธ์
9. นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
10. นางสาวมีลาภ เสมสันต์

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย







คศ.1

วิทยฐานะ/ครู
คศ.2 คศ.3

คศ.4

พนักงาน
ราชการ

สาย
สนับสนุน

รวม
5










3












6




















ครูพิเศษสอน



10












๒๖
ประเภท
แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แข่งขัน
2. นางจีรพรรณ โยธาปาน
3. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
4. นางจริยา มณีโรจน์
5. นางวาสนา วิเชียร
6. นางสาวรวิสรา สุทธิ
7. นางกนกกร พรหมวิเศษ
8. นางสาวสุเกสร ชุ่มสวัสดิ์
9. นางสาวสุพิชญา รักแดง
10. นางลักขณาภรณ์ รอดบน
11. นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
12. นางสาววรรณิศา ซัง
13. นางสาวเฉลิมพร บัวพา
14. นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
1. นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
2. นางปิยะพร เข็มขาว
3. นางอรทัย เมืองแมน
4. นางศรีไพร ภาราทอง
5. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์
6. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
7. นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
8. นางสาวกาญจนา เหลือ่ มแก้ว
9. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
10. นางสุนทรียา ขนายน้อย
11. นางสาวอุไรวรรณ ชานาญกิจ

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ครู
คศ.1 คศ.2 คศ.3






คศ.4

พนักงาน
ราชการ


















11

















รวม

















สาย
สนับสนุน

14











ครูพิเศษสอน





๒๗
ประเภท
แผนกวิชาการตลาด
1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
2. นางเบญจมาศ ช่วยดารงค์
3. นางสาววัชรีย์ บุญกล่า
4. นางสาวศรีแพร วิชยั ดิษฐ
5. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
แผนกวิชาการโรงแรม
1. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
2. นางวราภรณ์ เยาว์แสง
3. นางสาวจันตนา ศฤงคาร
4. นายทศพร ชูราศรี
5. นางสาวจิราพร ครวญหา
6. นางสาวรังศิมา นุ่มคง
แผนกวิชาการท่องเทีย่ ว
1. นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
2. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
3. นางสาวสาริษา โรยทองคา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางชนานิศ มีพฤกษ์
2. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
3. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
4. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
5. นายธีราวุธ ทองปากพนัง
6. นางสาวจันธร ชุมศรี
7. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
8. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
9. นางสาวกมลนภัช กระมล
10. นายกฤษฎา อานาจเจริญ
11. นางสาววันวิสา พืชผล
12. นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ครู
คศ.1 คศ.2 คศ.3



คศ.4

พนักงาน
ราชการ

สาย
สนับสนุน

รวม
5























6











3














12















ครูพิเศษสอน








๒๘
ประเภท
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
3. นางอนิษร เพชรแก้ว
แผนกวิชาการออกแบบ
1. นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
2. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
3. นายธงชัย ขวัญเสาร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวอังคณา พรหมไทย
3. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
4. นางสาวกรรณิกา สัมพันธ์
5. นายวัชรินทร์ สังข์งาม
6. นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นายธีรพล ทองเพชร
2. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า
3. นายสามารถ เนียมมุณี
4. นางสมควร ปานโม
5. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
6. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
7. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
8. ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
9. นางสาววิภาพร ยอดอุดม
10. นางสาววิชชุตา เครือแพ
11. นางเสาวลักษณ์ เพชรสง
12. นางนริศรา ปทะวานิช
13. นางสาววรินทร จันทรชิต
14. นายเวสารัช อนุพงศ์

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ครู
คศ.1 คศ.2 คศ.3




คศ.4

พนักงาน
ราชการ

สาย
สนับสนุน

รวม
3









3










6




















27































ครูพิเศษสอน





๒๙
ประเภท
15. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
16. นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
17. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
18. นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
19. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
20. สิบเอกศิริราช กรีไกรนุข
21. นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
22. นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
23. นางสาวนวพร เอกจินดา
24. นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ
25. นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
26. นางสาวปิยรัตน์ พัฒนเดชากุล
27. นางสาวมนสิชา ศรีภกั ดี
ครูต่างประเทศ
1. Mr.Godfrey James lbarra
2. Mr.Sangay Wangdi
3. Mr.Edcell Baro Oracion
รวม

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ครู
คศ.1 คศ.2 คศ.3

คศ.4

พนักงาน
ราชการ











0

47

สาย
สนับสนุน

รวม






















70

ครูพิเศษสอน

4

12

20

24

1

18




38

3

0

117

๓๐
ประเภท
บุคลากรทางการศึกษา
1. นางปราณีต เนตรพุกกณะ
2. นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี
3. นางกัลยา อินทสมบัติ
ลูกจ้างประจา
1. นายวิชัย สารทิพย์
2. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
3. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทร์ชื่น
5. นางปรานอม ทองคา
6. นายจตุรภัทร บุญพร้อม
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
1. นางกาญจนา ไชยเทพ
2. นางรัชนีกร จันทร์เดช
3. นางกาญจนา ไชยมุสิก
4. นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
5. นายสุชาติ ทิมทอง
6. นางบงกช วุฒิจันทร์
7. นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
8. นายสิทธิพร คมขา
9. นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล
10. นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
11. นายอนันต์ ปาณี
12. นางสาวจิตติมา นันตมาส
13. นางสาวปางศุภา คล้ายสุวรรณ
14. นางสาวระพีพร ปัญสวัสดิ์
15. นางสาวกาญจนา นิลงาม
16. นายอาพล ขนุนนิล
17. นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ์

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช.
ตอนต้น
ตอนปลาย

ป.ก.ศ.สูง

ปวส.

ป.ตรี






ข้าราชการ
พลเรือน

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

3





6































รวม
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๓๑
ประเภท
18. นางสาวเนตรนพิศ จินโนภาส
19. นางสาวนภสร ราชธานี
20. นางสาวสวลักษณ์ สวัสดิ์แก้ว
21. นางสาวผการัตน์ สอนประสม
22. นางสิริภัสสร วุฒกิ รวาที
23. นายพัฒน์ธณศักดิ์ ทองคาพสิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน-ภารโรง)
1. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
2. นางสารภี ช่วยทอง
3. นางสาวชนิง ข้อหลัก
4. นางบังอร บุญถัด
รวม

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช.
ตอนต้น
ตอนปลาย

ป.ก.ศ.สูง

ปวส.

ป.ตรี

ข้าราชการ
พลเรือน

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้างประจา












13





27









6

1

1

2

1

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

12

2

1

6

รวม

4

36

๓๒
2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายละเอียดดังนี้
2.3.๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 13 สาขาวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาการบัญชี
๒) สาขาวิชาการตลาด
๓) สาขาวิชาการเลขานุการ
๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๖) สาขาวิชาการออกแบบ
๗) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๘) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
9) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
10) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11) สาขาวิชาการโรงแรม
12) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
13) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.3.๓.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 11 สาขาวิชา ดังนี้ดังนี้
๑) สาขาวิชาการบัญชี
๒) สาขาวิชาการตลาด
๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
7) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
8) สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
9) สาขาวิชาเซฟอาหารนานาชาติ
10) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
11) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

๓๓
2.3.4 ด้านอาคารสถานที่
เนื้อที่ของสถานศึกษา 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
จานวนอาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6
ห้องเรียน
10 ห้อง 14
ห้องสานักงาน
3 ห้อง
ห้องพักครู
2 ห้อง 5
ห้องน้า
4 ห้อง 10
ห้องประชุม
1
ห้องสมุด
ห้องพักโรงแรม
ห้องพยาบาล
โรงฝึกงาน
ศาลาพระพุทธรูป
ห้องน้า-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา
แฟลตพักอาศัย
บ้านพักครูแฝด
บ้านพักคนงานภารโรง
หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4
อาคารเอนกประสงค์
ศาลาทรงไทย

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

15
8
5
5
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

16
3
4
10

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
1 ห้อง

20 ห้อง
6 ห้อง
12 ห้อง
1 ห้อง
5 ห้อง

10
5
4
10
2

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

อาคาร
ป้อมยาม
3 ห้อง
1 ห้อง

2 ห้อง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
3
1
1
1
2

ห้อง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

(14 ห้อง)
(15 หน่วย)
(6 หน่วย)
(3 หน่วย)

๓๔
2.3.5 ด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งบประมาณรับ–จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายรับ
รายการ
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน-ปวช.
งบดาเนินงาน-ปวส.
งบอุดหนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา
ยอดยกมา ณ วันที่ 23 เม.ย.
63
ค่าลงทะเบียน
รายได้อื่น ๆ
เงินอุดหนุน อบจ.

รวมรายรับ

รายจ่าย
บาท

สต
รายการ
.
- ค่าจ้าง
1,500,000 - ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ
3,500,000 - ค่าสอนเกินภาระงาน
- ค่าธุรการนอกเวลา
12,000,000 - ค่าเดินทางไปราชการ
2,400,000 - ค่าประกันสังคม
- ค่าประกัน พรบ.
9,820,852.44 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
6,000,000 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
870,000 - ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุอื่น ๆ
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าอินเตอร์เน็ต
เงินสารองฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
36,090,852.44

-

รวมรายจ่าย

บาท

สต.

8,662,000

-

9,000,000
900,000
1,000,000
400,000
5,000
24,000

-

150,000
150,000
1,800,000
500,000
500,000
200,.000
200,000
100,000
3,000,000
250,000
10,000
50,000
256,800
6,000,000
2,933,052.44

-

36,090,852.44

-

หมาย
เหตุ

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
2.4.1 ปรัชญา
วิชาดี มีทักษะ ใฝ่ธรรมะ สามัคคี มีวินัย
วิชาดี การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์ นอก
สถานศึกษา และแหล่งวิชาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรู้

๓๕
ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ที่เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดารงชีวิต
มีทักษะ การฝึกความชานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่น
ศึ ก ษาฝึ ก ฝนหาความช านาญในวิ ช าอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในการประกอบอาชี พ และการ
ดารงชีวิต
ใฝ่ธรรมะ การศึกษาให้เข้าใจและการนาหลักธรรมที่จาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
สามัคคี การมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น สร้ า งชื่ อ เสี ย งมาสู่
สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิ่ง
มีวินัย การเชื่ อ ฟั ง และประพฤติ ต นตามที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
สถานศึกษา รู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่ดีในสังคม
2.4.2 อัตลักษณ์
“ทักษะเยี่ยม”
2.4.3 เอกลักษณ์
“บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศวิชา”
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่งจัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผลิตและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
สากล
2.5.2 พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดย
ในแต่ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้กาหนดพันธกิจเพื่อให้การดาเนินการซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาอาชีพของประชาชน
พัน ธกิจ ที่ 5 ส่ งเสริ ม พัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีส มรรถนะที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๖
2.5.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึ ง การก าหนดวิ ธี ก ารเนิ น งานของแต่ ล ะพั น ธกิ จ เพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1 ผลิตและพัฒนากาลังคน
1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
มาตรฐานสากล
ตรงตามความต้องการของ
คุณภาพสู่สากล
ตลาดแรงงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2 สร้างเครือข่ายความ
1 การบริหารจัดการโดยการมี
เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
ร่วมมือในการจัดการ
ส่วนร่วม
การศึกษา
อาชีวศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
3 การบริการวิชาการและ
1 จัดกิจกรรมบริการสาธารณะใน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิชาชีพสู่ชุมชน
การพัฒนาผู้เรียน
4 พัฒนาเทคโนโลยี
1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นใน
งานวิจัย และสร้าง
ในรูปแบบ PjBL/Active
ศตวรรษที่ 21
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการ
Learning/STEM Education
เรียนการสอนและพัฒนา
อาชีพของประชาชน
5 ส่งเสริม พัฒนาครู และ
1 พัฒนาสมรรถนะของครูให้เป็นไป ครูมืออาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาให้
ตามมาตรฐานตาแหน่ง
มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6 บริหารจัดการโดยใช้
1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป
หลักธรรมาภิบาลภายใต้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ตามความคาดหวังของสังคม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแผนแม่บทในการกาหนดทิศทางและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้
กาหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมไว้ในแต่ละพันธกิจ เพื่อให้การดาเนินการในแต่ละพันธกิจบรรลุซึ่งวิทัศน์ของ
สถานศึกษา และสามารถนาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล ประกอบด้วย
1.1 กลยุทธ์
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
1.2 เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ
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1.3 แผนงานโครงการ
1.) พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
2.) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
3.) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
4.) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
5.) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6.) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
7.) พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย
2.1 กลยุทธ์
การบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
2.2 เป้าประสงค์ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา
2.3 แผนงานโครงการ
1.) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.) ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ประกอบด้วย
3.1 กลยุทธ์
จัดกิจกรรมบริการสาธารณะในการพัฒนาผู้เรียน
3.2 เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 แผนงานโครงการ
1.) บริการชุมชนและจิตอาสา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
อาชีพของประชาชน ประกอบด้วย
4.1 กลยุทธ์
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น รู ป แ บ บ PJBL/Active
Learning/STEM Education
4.2 เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4.3 แผนงานโครงการ
1.) พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของสถานศึกษา
2.) พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดของสถานศึกษา
3.) พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประกอบด้วย
5.1 กลยุทธ์
พัฒนาสมรรถนะของครูให้เป็นไปตามมาตรฐานตาแหน่ง
5.2 เป้าประสงค์ ครูมืออาชีพ
5.2 แผนงานโครงการ
1.) พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
2.) จัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน
3.) พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
6.1 กลยุทธ์
การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 เป้าประสงค์ สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม
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6.3 แผนงานโครงการ
1.) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.) พัฒนาระบบการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
4.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5.) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6.) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
7.) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษา
8.) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่จัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
1.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การรู้เท่าทันสื่อ” จากจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2.) ได้ รั บ ผลการประเมิ น องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ เหรี ย ญทอง
ระดับกลุ่มจังหวัด
2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.) นางชนัญญา สุวรณวงศ์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram
Antique Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
2.) นายสามารถ เนียมมุณี ครูที่ปรึกษา ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram
Antique Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
3.) นางสาวสุพิชญา รักแดง ครูที่ปรึกษา ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram
Antique Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
4.) นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram
Antique Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
5.) นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram
Antique Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
6.) นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
7.) นางชนานิศ มีพฤกษ์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
8.) นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล ครูที่ปรึกษา ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
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9.) นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง ครูที่ปรึก ษา ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
10.) นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม ครูที่ปรึกษา ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
11.) นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทับทิมกรอบแป้งขิง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคชาติ
12.) นางนริศรา ปทะวานิช ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทับทิ มกรอบแป้งขิง ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคชาติ
13.) นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน ครูที่ปรึกษา ผลงาน การพัฒนาทับทิมกรอบแป้งขิง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคชาติ
14.) นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
ร่ า งกาย ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ก ารตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
15.) นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
ร่ า งกาย ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ก ารตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
16.) นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ครูที่ปรึกษา ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อ พัฒนาสมรรถนะทาง
ร่ า งกาย ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ก ารตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดั บภาค
ภาคใต้
17.) นางสาววรินทร จันทรชิต ครูที่ปรึกษา ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
ร่ า งกาย ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ก ารตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
18.) นายวัชริ นทร์ สังข์งาม ครูที่ปรึกษา ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒ นาสมรรถนะทาง
ร่ า งกาย ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ก ารตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ า วะความดั น โลหิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
2.6.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
1.) นายวรวิทย์ อ่องสกุล ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
2.) นายพัชรพล วัช ระพาณิชย์ ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีว ะเกมส์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
3.) นายพีรพล ครุฑดารงชัย ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
4.) นายศรัณย์ วัฒนโยธิน ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
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5.) นายเพชร ศุภลักษณ์ ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
งานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
6.) นายภูมินทร์ อัจกลับ ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
7.) นางสาววริศรา แสนเฉย ผลงาน ระบบจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
8.) นางสาวญาณ์ณิช สุวรรณวงศ์ ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique
Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
9.) นายอภิชัย เดชบุญ ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique Clock
Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
10.) นายณันฐศักดิ์ ยับ ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique Clock
Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
11.) นางสาวโชติกา รักนุกูล ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique Clock
Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
12.) นางสาวณัฐณิชา ขาวประดิษฐ ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique
Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
13.) นางสาวนาทชฎาพร แซ่เค้า ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique
Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
14.) นางสาว อนงค์นาถ ศรีกงพาน ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique
Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
15.) นางสาวชัญญานุช งามเทาว์ ผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกา “ศรีคราม” Sri Khram Antique
Clock Products ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
16.) นางสาวอัจฉรียา นวลวัฒน์ ผลงาน การพัฒนาทับทิมกรอบแป้งขิง ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคชาติ
17.) นายศักดิ์สิ ท ธิ์ แสงตาขุน ผลงาน การพัฒ นาทั บทิมกรอบแป้งขิง ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคชาติ
18.) นายวรพล บุญยัง ผลงาน การพัฒนาทับทิมกรอบแป้งขิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศ
อันดับ 2 ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคชาติ
19.) นายจิรพงษ์ บุญฤทธิ์ ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
20.) นายวงศพัทธ์ บ ารุ งจันทร์ ผลงาน โปรแกรมเกมส์ เพื่อพัฒ นาสมรรถนะทางร่างกาย
ร่ ว ม กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
21.) นายวายุ วัฒยะบุญ ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่ อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง

๔๑
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
21.) นายทิฐิพล วรรณดี ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
22.) นางสาวสุ กฤตา ลาภชู รัต ผลงาน โปรแกรมเกมส์ เพื่อพัฒ นาสมรรถนะทางร่างกาย
ร่ ว ม กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
23.) นายสัณหณัฐ นิลแสง ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
24.) นายสุธาสิน ทับทิมทอง ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
25.) นายภูมัย เฉลิมนนท์ ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
26.) นายจุลจักร ไพรพิสุทธิ์ ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้
27.) นายพัสกร ตรีอินทอง ผลงาน โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
“น้องจุกผจญภัย ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

ส่วนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ อ ๓ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา ติดตามผลการด าเนิ นการเพื่อพั ฒ นาสถานศึกษาให้ มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
จากสาระสาคัญดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย
ของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ความต้ อ งการในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษาผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การสถาบันการศึกษาที่รับ
ผู้ส าเร็ จ การศึกษาของสถานศึกษาเข้าทางานหรือศึกษาต่อ ชุมชน ผู้ ปกครอง ผู้ เรียน ครู ของสถานศึกษา
และมาตรฐานการอาชีว ศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน เพื่อรวบรวมประเด็นความต้องการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุ ร าษฎร์ ธ านี ให้ เ ป็ น ไปตามตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
โดยมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี ที่ได้รับความเห็ นชอบ
ของคณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจ านวนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ใช้ ห ลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งความรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุ กต์ใช้เป็ น ไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึก ษาแต่ล ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาอาชีว ศึกษามีทั กษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะชีวิตเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ว มมือกับสถานประกอบ
การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรี ย นการสอนที่เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสู ตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ กษาบริ ห ารจั ด การบุค ลากร สภาพแวดล้ อม ภู มิทั ศน์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่
หน่ ว ยงานต้น สั งกั ดหรื อหน่ ว ยงานที่กากับ ดูแลสถานศึก ษามอบหมาย โดยความร่ว มมือ ของผู้ บริ ห าร ครู
บุ ค ลากรทางการศึก ษาและผู้ เรี ย น รวมทั้ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริม สนับ สนุ นจากผู้ ป กครอง ชุม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งความรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่ว มกับ บุคคล ชุม ชน องค์ กรต่าง ๆ ที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธ านี
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ปรากฏผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
๑.) ด้านความรู้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน
๒ รายการประเมิน ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) รายละเอียดดังนี้
๑.๑) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ
ผลการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ครั้ ง แรก มี ผู้ เ รี ย นผ่ า นการ
ประเมิน จานวน 1,038 คน
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ
97.56 ของผู้เรียนทั้งหมด
๑.๑.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กาหนดให้ผู้เรียนในระดับชั้น
ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิช าชีพด้านความรู้ ใน
รายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้
ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในการเข้า
ประเมิ น ครั้ ง แรก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.62 ของผู้ เ รี ย นระดั บ ปวช. 3 ทั้ ง หมด และผู้ เ รี ย นในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในการเข้าประเมิน
ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 97.45 ของผู้เรียนระดับ ปวส. 2 ทั้งหมด ในภาพรวมของสถานศึกษาทั้งระดับ
ปวช. และ ระดับ ปวส. มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในครั้งแรก คิดเป็น
ร้อยละ 97.56 ของผู้เรียนระดับ ปวช. 3 และ ระดับ ปวส. 2 ทั้งหมด ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐา น
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก.
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๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) จานวน 914 คน
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) คิดเป็นร้อยละ 85.90 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (ปวช. ๓ / ปวส.๒)
๑.๒.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้ว ย ความรู้ทางภาษา ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้การคิดแบบมีวิจารณญาณ ความรู้การสื่อสาร และความรู้ในการคิด
แบบสร้างสรรค์ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่เป็นการทดสอบ
วัดความรู้ของผู้เรียนใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านสังคม
และการดารงชีวิต และด้านอาชีพ ปรากฏผลการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ข.
๒.) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ย อาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี มาตรฐานที่ ๑ คุณลั กษณะของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน ๒ รายการประเมิน ได้แก่ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้
๒.๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
๒.๑.๑) เชิงปริมาณ
๑. ผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการพั ฒ นาการเป็ น ผู้ ป ระกอบการหรื อ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 919 คน
๒. ผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 498 คน
๒.๑.๒) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีว ศึก ษา ปรากฏผลการประเมิน ศูน ย์ บ่ มเพาะผู้ ประกอบการอาชี ว ศึ กษา ตามเกณฑ์ การประเมิ น ที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับ ชาติ ทีร่ ะดับ 3 ดาว
๒.๑.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี สนับสนุนกิจกรรมตามแนว
ทางการพัฒนาผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ การเขียนแผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนการผลิต แผนงานบัญชี เป็นต้น
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เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอสิระได้หลังสาเร็จการศึกษา
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
(5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ค.
๒.๒) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
๒.๒.๑) เชิงปริมาณ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับต่างๆ จานวน ๑๒ สาขาวิชา
๒.๒.๒) เชิงคุณภาพ
ในปี การศึ กษา ๒๕๖๒ มีผู้ เรี ยนได้ รับ รางวั ล จากการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ ดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่
- สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
- สาขาวิชาการเลขานุการ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการเลขานุการ ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
- สาขาวิช าการตลาด ทักษะการนาเสนอขายสินค้า “The
Marketing Challenge”
- สาขาวิชาการตลาด ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทักษะการออกแบบและ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล
- สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย
- สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบ
ไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
- สาขาวิ ช าแฟชั่ น ดี ไ ซน์ ทั ก ษะการออกแบบและตั ด เย็ บ
เครื่องแต่งกาย
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายสู่สากล
- สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
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อาร์ตเพื่อการศึกษา
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทักษะจิตรกรรมไทย
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทักษะการวาดภาพ (Drawing)
- สาขาวิชาการออกแบบ ทักษะการออกแบบเขียนตกแต่ง - สาขาวิชาการออกแบบ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์
- สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ทั ก ษะการออกแบบ
เครื่องประดับ
- สาขาวิช าการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท
Classic Bartender
- สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท
Fair Bartender
- สาขาวิ ช าการโรงแรม ทั ก ษะการบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทักษะการนาเสนอรายการนาเที่ยว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
๒) รางวัลชนะเลิศระดับภาค ได้แก่
- สาขาวิชาการเลขานุการ ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
- สาขาวิชาการตลาด ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ
- สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ทั ก ษะการออกแบบ
มัลติมีเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2.7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทักษะจิตรกรรมไทย รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1
2.8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2.9) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทักษะการออกแบบ
และประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2.10) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้
สดแบบไทย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2.11) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทักษะการวาดภาพ รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2
๓) รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ได้แก่
- สาขาวิชาการตลาด ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
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- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทักษะการออกแบบและ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล
- สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป ทักษะพิมพ์ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์
๒.๒.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียน สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในอาชีพ
ได้ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนนาความรู้ในสาขาวิชาชีพมาใช้ ปรากฏผลเชิงประจักษ์ ได้แ ก่ การ
ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาค และ
ระดับชาติ โดยการกาหนดแผนงาน โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
และการเข้ า ร่ ว มกับ องค์ ก รวิ ช าชี พ ต่า งๆ ทั้ง ภายในและภายนอก ปรากฏผลการประเมิ น และติ ดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (4 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ง.
๓.) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ย อาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี มาตรฐานที่ ๑ คุณลั กษณะของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน ๓ รายการประเมิน ได้แก่ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้
๓.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
๓.๑.๑) เชิงปริมาณ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 976 คน
๓.๑.๒) เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ 70.52
ของผู้เรียนแรกเข้า
๓.๑.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดาเนินการจัดระบบดูแลผู้เรียน
รายบุคคลและช่ว ยเหลือผู้เรี ยน โดยกาหนดให้ มีการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นใน
การศึกษาต่อให้กับผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ๑ ทุกคนก่อนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือใน
การเรียนให้กับผู้เรียน ได้แก่ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ การประชุมผู้ปกครอง การดูแลผู้เรียน
ประจาวัน การติดตามพฤติกรรมการเรียนประจาวัน ระบบครูที่ปรึกษา การเยี่ยมบ้าน การสอนซ่อมเสริม
ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ปรากฏผลการ
ประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี ในระดั บ คุ ณ ภาพ ดี เ ลศ (4 คะแนน)
รายละเอียดตามภาคผนวก จ.
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๓.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๒.๑) เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา และประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จานวน 3,425 คน
๓.๒.๒) เชิงคุณภาพ
ผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา และประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะทางด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
๓.๒.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามแผนงานพัฒนาคนเก่ง และคนดีขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รวมถึงกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ในทุกรายวิชา และผลจากการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ ง ประเทศไทยในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ รั บ ผลการประเมิ น ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ในระดั บ เ หรี ย ญทอง
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ดี (3 คะแนน
: ) รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ.
๓.๓) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
๓.๓.๑) เชิงปริมาณ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖1) มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ จานวน 894 คน
๓.๓.๒) เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖1) มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 91.04
๓.๓.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตามการมีงานทาและ
ศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา ในด้านการนาความรู้ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ และความรู้ด้านวิชาชีพ
ไปใช้หลังสาเร็จการศึกษา โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของครูที่ปรึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียล
เน็ตเวิร์ก และการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาโดยตรงในสถานประกอบการหรือ สถาบันการศึกษาของครูแนะ
แนว ด้วยแบบสอบถาม เพื่อนาผลการติดตามมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช.
จุดเด่น
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้าน
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ทักษะและการประยุ กต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏจุดเด่นจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) การประเมินมาตรฐานวิช าชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบ และแบบประเมินของสานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) การทดสอบความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) การสอนปรับพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4) ในภาพรวมของสถานศึ ก ษาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามากกว่ า ร้ อ ยละ 90 ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ และทักษะการประยุกต์ใช้จากการสอบครั้งแรก
5) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านทักษะและการประยุกต์ใช้โดยการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการหรือผู้ชานาญการในแต่ละสาขาอาชีพ
6) การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)
7) ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.90 ของผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทั้งหมด
8) ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวช. 3 และระดั บ ปวส. 2 ได้ รั บ การพั ฒ นา และประเมิ น
คุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
9) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุขขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
10) ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา
๒๕๖1) มีงานทาในสถานประกอบการ หน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ 91.04
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับชาติ ให้อยู่ในระดับ 5 ดาว
2) การเพิ่มจานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ
3) การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทักษะความรู้และทักษะ
อาชีพในระดับนานาชาติ
4) การเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของ

53
สถานศึ กษา ปรากฏข้ อ เสนอแนะในการพัฒ นาตามจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา จากการประเมิน ผล และติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) การลดปัญหาการออกกลางคัน
2) พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทางาน และความรู้ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการทางาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
3) จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในระดับชั้นปี (ช่วงชั้น)
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
...........................................................................................................................
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมินตามรายการประเมิน

ด้านคุณภาพของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา(ข้อที)่ รวม

เฉลี่ย ระดับคุณภาพ

๑.1 1.๒ 1.๓ 1.๕ 1.๖ 1.๗ 1.๘
5 5
10

5.00

ยอดเยี่ยม

4.50

ดีเลิศ

4.00

ดีเลิศ

4.50

ดีเลิศ

1) ด้านความรู้
2) ด้านทักษะและการ
5 4
9
ประยุกต์ใช้
3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
4 3
5 12
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สรุป ภาพรวม มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
 ดีเลิศ (3.51-4.50)
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๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
๔.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์
๑.) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น
การประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน ใน 2 รายการประเมิน ได้แก่
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาใน ๔ ประเภทวิชา
รวม ๑๒ สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จานวน 4 สาขาวิชา
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ดังนี้
๑.๒.๑) มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร
๑.๒.๒) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
๑.๒.๓) พัฒนาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิช า
ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
๑.๒.๔) นาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจริง
๑.๑.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
นาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษา ปรากฏผล
การประเมิ น และติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธ านี ในระดับคุณภาพ ดี เลิศ (4
คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ซ.
๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาใน ๑๒ สาขาวิชา
มีสาขาวิชาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จานวน 4 สาขาวิชา
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ
สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม คิดเป็นร้อยละ 33.33
๑.๒.๓) ผลสะท้อน
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ก าหนดให้ ทุ ก แผนกวิ ช า
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือสถาบัน/องค์การทางวิชาชีพ โดยวิทยาลัยฯ ได้
กาหนดรูปแบบในการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย การวิเคราะห์คาอธิบาย
รายวิชา การวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา การวิเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะ
ใหม่ที่จาเป็น เพื่อนามากาหนดในรายวิชา ปรากฏผลกาประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา (1 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ฌ.
๒.) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น
การประเมิ น ที่ 2 ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนอาชีว ศึก ษา ปรากฏผลสั มฤทธิ์ ต ามเกณฑ์ ป ระเมิ น ใน
6 รายการประเมิน ได้แก่ คุณภาพของการจัดการเรียนรู้สู่ การปฏิบัติ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน รายละเอียดดังนี้
๒.๑) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
๒.๑.๑) เชิงปริมาณ
ผลการประเมิน คุ ณภาพแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ การปฏิ บั ติข อง
ครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา พบว่า เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
๒.๑.๒) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้
๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหน่ว ย
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๒) แผนการจั ด การเรี ยนรู้ มีก ารบู รณาการคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูป แบบการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
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๔) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารก าหนดการใช้ สื่ อ เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารก าหนดแนวทางการวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
๒.๑.๓) ผลสะท้อน
วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี พัฒ นาครูในการจัดแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ และแนวทางการนาแผนฯไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ โดยกาหนดรูปแบบในการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกาหนดให้มีการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
และกิจการการเรียนรู้ การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลการ
ประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียด
ตามภาคผนวก ญ.
2.2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีครูผู้สอนทั้งสิ้น จานวน 111
คน มีครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จานวน 111 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมด
2.2.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
จริงอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริม
พัฒนาให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL, Active Learning, STEM
Education เป็นต้น และมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงการติดตามการใช้
แผนการจัดการเรียนการสอนจากบันทึกหลักการสอนของครูผู้สอน ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ฎ.
2.3) การจัดการเรียนการสอน
2.3.1) เชิงปริมาณ
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน
111 คน
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2) ครู ผู้ ส อนที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน
จานวน 111 คน
3) ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิช าที่ส อน จานวน
111 คน
4) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้ว ย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จานวน 111 คน
5) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 111 คน
6) ครู ผู้ ส อนที่ ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพจั ด การเรี ย นรู้ แ ละ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จานวน 111 คน
2.3.2) เชิงคุณภาพ
ผลการตรวจสอบและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
การประเมิ น คุณภาพของครู ผู้ ส อนของวิท ยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี พบว่า ครู ผู้ ส อนมีคุณวุ ฒิ ทาง
การศึกษาตรงตามสาขาวิช าที่ส อน คิดเป็ นร้อยละ 100 ครูผู้ ส อนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้สอนทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ในภาพรวมของสถานศึกษา ครูผู้สอนที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ100
2.3.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรู ปแบบที่วิทยาลัยฯ กาหนด ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
จัดหา จัดทาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนแบบ PjBL, Active Learning, STEM รวมถึงกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนทาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ตามคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยฯ จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ญ. ฎ.และ ฏ.
2.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.4.1) เชิงปริมาณ
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน
111 คน
2) ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จานวน 111 คน
3) ครูผู้ ส อนจานวน 111 คน มีข้อมูล สารสนเทศหรือเอกสาร
ประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
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4) ครูผู้สอนจานวน 111 คน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5) ครูผู้สอนจานวน 111 คน ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6) ครูผู้สอนจานวน 111 คน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่น ๆ
2.4.2) เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณา
จากการจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละรายวิชา การจัดทาข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้น
เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน การใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน และการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียนและด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 100
2.4.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน จึงกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทาข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน เช่น บัญชีเช็คเวลาเรียน บัญชีบันทึกการให้
คะแนนจากการทดสอบในแต่ละหน่วยเรียน บันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ใบมอบหมายงานเป็น
รายบุคคล ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การมอบหมายเวร
ดูแลความสะอาด ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียนประจาวัน บันทึกการใช้ห้องเรียน ใช้วิธีการเสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน เช่น การประเมินด้านวินัยในการเข้าห้องเรียน การประเมินพฤติกรรม
ทางการเรียน และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ เช่น การสอนซ่อมเสริม
การมองหมายงานพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อน ติดตามให้ความเหลือผู้เรียนบางรายที่มีปัญหาด้านสังคม
เศรษฐกิจ เพื่อพัฒ นาคุณภาพของผู้ เรี ย นแต่ล ะบุคคล ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตร วจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ฐ.
2.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริมาณ
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน
111 คน
2) ครูผู้สอน จานวน 111 คน จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้า
ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
3) ครูผู้สอน จานวน 15 คน คนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4) ครูผู้สอน จานวน 111 คน ได้นาผลจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5) ครูผู้สอน จานวน 3 คน ที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ
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6) ครูผู้สอน จานวน 3 คน ที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
2.5.2) เชิงคุณภาพ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
กาหนดแนวทางให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามเกณฑ์การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพที่ ก.ค.ศ. กาหนด ประกอบด้วย การกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแบบประเมินตนเองใน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการรักษาวินัยในตนเอง เพื่อ
น าผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเองในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ปรากฏว่ า ครู ผู้ ส อนจั ด ท า
แผนพัฒ นาตนเองและเข้า ร่ ว มการพัฒ นาวิช าชี พ ครูผู้ ส อนเข้าพั ฒ นาตนเองอย่างน้ อย 12 ชั่ว โมงต่อ ปี
ครูผู้สอนนาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ ในภาพรวมของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด คิดเป็นร้อยละ 43.78
2.5.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมี
การประเมินตนเอง จัดทาแผนพัฒนาตนเอง ดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่กาหนด นาผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา (1 คะแนน) รายละเอียด
ตามภาคผนวก ฑ.
2.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
2.6.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี มีห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ
ทั้งหมด จานวน 104 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน จานวน 82 ห้อง
2.6.2) เชิงคุณภาพ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.85 ของห้องเรียนทั้งหมด
2.6.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีแผนงาน โครงการ ในการ
ดาเนินการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การสืบค้น การพัฒนากระบวนการหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ด้วย
การติดตั้งโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเสียงในการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ปรากฏผลกาประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
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ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
(4 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ฒ.
3.) ด้านการบริหารจัดการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น
การประเมินที่ 3 ด้านการบริห ารจัดการ ปรากฏผลสั มฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 5 รายการประเมิน
ได้ แ ก่ การบริ ห ารจั ด การระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้า นสารสนเทศภายในสถานศึกษา รายละเอียด
ดังนี้
3.1) การบริ ห ารจั ด การระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
3.1.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ส่ งเสริมและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เชื่อมต่อให้มีการติดต่อสื่ อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งภายในและภายนอก ครบทุกฝ่ าย ทุกงาน ตาม
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2) เชิงคุณภาพ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ด าเนิ น การให้ มี ร ะบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นดังนี้
1) มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ
ครบถ้วน สมบูรณ์
3) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ครบทุกฝ่าย ทุกงาน ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ. 2552
4) การประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การน าผลจากการประเมิ น ไปใช้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
3.1.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธ านี มีแผนงาน โครงการในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็น
ปั จ จุ บั น โดยจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา เช่ น ฐานข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย น
ฐานข้ อ มู ล ของบุ ค ลากร ฐานข้ อ มู ล ด้ า นงบประมาณ ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการบริ ห ารจั ด การงานทะเบี ย น
ฐานข้อมูลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฐานข้อมูลตามโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (RMS 2012) , LINE : SVC-Office, Facebook งานประชาสัมพันธ์, ระบบ AMS E-Office
และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ
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ผ่านระบบ Web Server ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี www.svc.ac.th และระบบการให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของวิทยาลัยฯ สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งภายในและภายนอก
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
(5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ณ.
3.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.2.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
หรือโรงฝึกงาน ทั้งหมดจานวน 104 ห้อง ทุกห้องได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานทั้งหมดของสถานศึกษา
3.2.2) เชิงคุณภาพ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี พั ฒ นาอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลในเชิงประจักษ์จากการพัฒนา
ดังนี้
1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน)
2) มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและ
ผู้เรียน
3) มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กาหนด
4) จั ด สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา
3.2.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น พื้นที่
สาหรับการออกกาลังกาย สวนหย่อม โรงอาหาร น้าดื่ม ห้องน้าหญิง/ชาย ที่จอดรถ สถานที่พักผ่อน วิทย
บริการหรือห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน สานักงาน
องค์การนักวิชาชีพ การบริการอินเทอร์เน็ตฟรี ห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานทุก
ห้ องมีเครื่ องปรั บ อากาศหรื อพัดลมให้ บ ริ การ ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
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การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
3.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.3.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีทาเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีความสะดวกในการคมนาคม ติดต่อสื่อสาร มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบั น มีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทุก
ด้าน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายในและระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
3.3.2) เชิงคุณภาพ
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1) สถานศึ ก ษามี ร ะบบไฟฟ้ า ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพใช้ ง านใน
สถานศึกษา ได้แก่
1.1) ระบบส่งกาลัง
1.2) ระบบควบคุม
1.3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน
1.4) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน และปลอดภัย
2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอ
3) สถานศึ ก ษามี ถ นน ช่ อ งทางเดิ น หรื อ ระบบคมนาคมใน
สถานศึกษา
4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว (กลุ่มไลน์/เฟสบุ๊ค ผ่านระบบ Wifi ของสถานศึกษา/ ระบบ RMS / วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์
ภายใน)
5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
เพื่อดูแลทรัพย์สิน และการใช้ชีวิตประจาวันของครู บุคลากร ผู้เรียน เช่น ระบบวงจรปิด สามารถตามดู
ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมบริเวณภายในสถานศึกษา ยามรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง ครูเวรตอนกลางคืน
กลางวัน วันหยุดราชการ และมีครูกากับดูแลความเรียบร้อยร่วมกับยามรักษาการณ์ตลอดเวลา
3.3.3) ผลสะท้อน
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน อยู่ในระดับ มากที่สุด ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ด.
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3.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.4.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีผู้เรียนทั้งหมด 3,425 คน
มีผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษา จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และ
ผู้เรียนเข้าค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
3.4.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสาหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือ
ผู้สนใจใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปรากฏผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2) สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3) ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารหรื อ ห้ อ งสมุ ด มี จ านวนหนั ง สื อ ต่ อ จ านวน
ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ (1 คน/5 เล่ม)
4) สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์
วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติ
ของผู้ใช้บริการ
5) มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบ
ทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้การออกแบบแฟชั่น ศูนย์การ
เรียนรู้การจัดทาอาหารนานาชาติ ศูนย์การเรียนรู้งานพื้นฐานคหกรรม ศูนย์การเรียนรู้จิตรกรรมสีน้า ศูนย์
การเรียนรู้ ในการประกอบอาชีพอิสระ ศูนย์การเรียนรู้การจัดทากราฟิกในงานศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้งาน
โรงแรม ฯลฯ
3.4.3) ผลสะท้อน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรี ยนรู้และศูนย์
วิทยบริการของสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ต.
3.5) ระบบอิน เทอร์เ น็ตความเร็ วสูงเพื่อการใช้งานด้า นสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
3.5.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ส่ งเสริมและพัฒ นาระบบ
อิน เทอร์เน็ตความเร็ วสู ง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดให้ มีระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาครบทุกฝ่าย ทุกงาน ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.5.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ สาหรับการบริหารจัดการสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณ
เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่ างสถานศึกษากับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1) มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน
2) มี ผู้ รับ ผิ ด ชอบดูแ ล และบริ ห ารจั ดการข้ อ มูล การเข้ า ถึ ง
ข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
3) มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ ช้ ง าน
ภายในสถานศึกษา
4) มี ร ะบบสารสนเทศเชื่ อ มโยงการบริ ห ารจั ด การภายใน
สถานศึกษา
5) มี ร ะบบสารสนเทศเชื่ อ มโยงการบริ ห ารจั ด การภายนอก
สถานศึกษา
3.5.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธ านี มีแผนงาน โครงการในการ
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็น
ปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ Web Server และ WIFI ของ
สถานศึกษา เป็ นการให้บริ การฟรี ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
4.) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น
การประเมินที่ 4 ด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน ใน 1 รายการประเมิน
ได้แก่ การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี รายละเอียดดังนี้
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาในระดับ ปวช.
และ ระดับ ปวส. จานวน 12 สาขาวิชา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 3 สาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ 25 ของสาขาวิชาทั้งหมดที่จัดการศึกษา
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2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาในระดับ ปวช.
และ ระดับ ปวส. มีนั กเรีย น นั กศึกษา ทั้งหมดจานวน 3,425 คน โดยมีผู้เรียนในระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 6.92 ของผู้เรียนทั้งหมด
4.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 5 ขั้นตอน ปรากฏผลการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การส ารวจความพร้อ มของสถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์การในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2. ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จั ด ท าแผนงานและจั ด ท าแผนการเรี ย นในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3. ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การ
ประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4. ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5. ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ได้รับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานศึกษา อาทิ โรงแรมโนโวเทล
ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลิน บีช โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต
โรงแรม Access Resort & Villas โรงแรมปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน โรงแรม Anda Seatale Resort
โรงแรม Twinpalms Hotel & Resorts บริษัท สตาร์โฮม บีช รีสอร์ท จากัด (สถานประกอบการแผนก
วิ ช าการโรงแรม) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรงแรมระดั บ 5 ดาว ให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาว
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ต่างประเทศ ร้าน OZO Phuket บริษัท เบญจมาศ เรสเตอรอง (The Pizza สาขาสหไทย) โรงแรมเดอะ
ไลบรารี่ โรงแรม เคพาร์ค โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ ท กระบี่ โรงแรม วินด์แฮม ซีเพิร์ล
รีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรม สมุยเกสท์เฮาส์ ร้านชาบูชิ สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี โรงแรม เซ็นทาราอ่าวนาง บีช
รีสอร์ทแอนด์ สปา และโรงแรม มิโมซ่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (สถานประกอบการแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ) โรงแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรม Rock
and Treehouse Resort บริษัทสิมิลันเซเว่นซีคลับ บริษัท Seastar Happy Journey กองบังคับการ
ตารวจท่องเที่ยว 3 หจก. ฟัน นี่ เดย์ ซาฟารี บริษัทในบาราสุ ราษฎร์ธ านี ทัว ร์ จากัด บริษัท Grand
Andaman บริษัท เช็คอิน อันดามัน บริษัท Skyhowk Adventure บริษัท อ่าวนาง ทราเวล และ หจก.
ดาบาออนแอร์บายยูทูยู (สถานประกอบการแผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยผู้เรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจะได้ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ระหว่าง 6,000 – 15,000
บาท/เดือน พร้ อ มสวัส ดิการ เช่น อาหารกลางวั น ค่า เดินทาง ที่พัก เครื่อ งแบบพนักงาน เป็นต้ น
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ในระดั บ คุ ณ ภาพ
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
จุดเด่น
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏจุดเด่นจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) ครู ผู้ ส อนทุกคนจั ดท าแผนการจัดการเรีย นรู้สู่ ก ารปฏิ บัติที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) ครู ผู้ส อนทุกคนจัดทาข้อมูล ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทาข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการ
เรียนและด้านอื่นๆ
3) ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนทุกรายวิชา
4) วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
5) สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้มีสภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัยกับผู้เรียน (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน)
6) มี การพั ฒ นาระบบสาธารณูป โภคพื้ นฐาน เพื่ ออ านวยประโยชน์ ส าหรั บให้ บริการทาง
การศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยและต่อเนื่อง
7) วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การศึกษา ค้นคว้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการอย่างเพียงพอ
8) วิทยาลัยฯ ส่งเสริม และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาครบทุกฝ่าย ทุกงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
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9) จั ดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคีมีความเข้มแข็ง ผู้ เรียนได้รับ ค่าตอบแทนจากการฝึ ก
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
10) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
11) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
12) มีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานศึกษาเพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) การกาหนดรู ป แบบในการจัดทาแผนการเรียน พัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะอาชีพที่
ชัดเจน และสามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) การกาหนดรู ปแบบในการพัฒ นาหลั กสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิช า หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน และสามารถ
นาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีการจัดทาแผนการเรียน และหลักสูตรที่ ได้รับการพัฒนามาใช้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม
4) การประเมิ น ผลการใช้ ห ลั ก สู ต รรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช าที่ ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
5) การจัดตั้งกลุ่ม PLC และ ID Plan เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
6) การพัฒนาครูอาวุโสให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) วิทยาลัยฯ ต้องกาหนดให้ครูผู้สอนประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาที่ปรับปรุง
เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
2) วิทยาลัยฯจะต้องกาหนดแนวให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า เช่น การสอนเสริม เป็นต้น
3) การพัฒนาครูอาวุโสให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
...........................................................................................................................
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
รายการ
ระดับ
ด้าน
ด้านการ
ด้านการ ด้านการนา
ประเมินตาม ข้อที่
หลักสูตร จัดการเรียน
บริหาร
นโยบายสู่ เฉลี่ย คุณภาพ
เกณฑ์การ
อาชีวศึกษา การสอน
จัดการ การปฏิบัติ
ประเมินฯ
อาชีวศึกษา
1. ด้าน
2.1.1
4
หลักสูตรและ 2.1.2
1
การจัดการ
2.2.1
5
เรียนการสอน 2.2.2
5
2. ด้าน
3.1.1
5
ครูผู้สอนและ 3.1.2
5
ผู้บริหาร
3.1.3
1
สถานศึกษา
3.2.2
4
3. ด้ า นการมี 4.1
5
ส่วนร่วม
4. ด้าน
5.1
5
ปัจจัยพื้นฐาน 5.2
5
5.3
5
5.4
5
5.5
5
รวม
5.00
25.00
25.00
5.00
เฉลี่ย
2.50
4.16
5.00
5.00
4.16
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (4.51-5.00)  ดีเลิศ (3.51-4.50)
 ดี (2.51-3.50)
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์
๑.) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 3 การสร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ประเมิน ใน 5 รายการประเมิน ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน การบริการชุมชนและจิตอาสา รายละเอียดดังนี้
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.1.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด จานวน 111 คน ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี บริหารจัดการศึก ษาโดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กาหนด ปรากฏผลการดาเนินการ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การมีส่ วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ทาแผนปฏิบั ติ การประจาปีค รูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
4) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการมี ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
1.1.3) ผลสะท้อน
วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี มีนวัตกรรมในการบริหารจัด
การศึ ก ษาโดยอาศั ย กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุก ฝ่ า ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ กษาให้ เ ป็น ไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา เช่น การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษา การจัดทามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การบริหารจัดการงบประมาณ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ รูปแบบการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การกาหนดแนวทางการวัดผล
ประเมินผล การดาเนินการพัฒนาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
(5 คะแนน)
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1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาใน 12 สาขาวิชา
ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.2.2) เชิงคุณภาพ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. แผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย
- ทุนการศึกษา ภายใน/ภายนอก/สถานประกอบการ
- ครูอาสาสมัครจากประเทศภูฏาน
- มูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2. เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
- ครูฝึกงานในสถานประกอบการ
- ครูเป็นวิทยากร
- การประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอน วัดและประเมินผลกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การลงนามความร่ว มมื อในการจัด การอาชีว ศึก ษาร่ว มกั บ
ต่างประเทศ
3. ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
4. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เช่น งบประมาณจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ สถานประกอบการ ศิษย์เก่า
ครูและบุคลากร ข้าราชการบานาญ วัด ชมรมพระเครื่องสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.2.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
องค์การ สถาบัน และบุคคลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา อาทิ สถานประกอบการ วัด ศิษย์เก่า
มูลนิธิ ชมรม ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมิน และ
ติด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
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1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ
ในปี การศึ กษา 2562 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ด
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จานวน 72 ครั้ง
1.3.2) เชิงคุณภาพ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ด
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ดังนี้
1. กิจกรรมบริการวิชาการ จานวน 8 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสร้างสรรค์ "ถนนเด็ก
เดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นาสื่อสร้างสรรค์ @สุราษฎร์ธานี"
- โครงการ Fix it Center (2 ครั้ง)
- การรู้เท่า ทันผลิ ตภัณฑ์ สุ ขภาพ ที่เ สี่ ยงอันตรายต่อผู้ บริโ ภค
โดยเฉพาะวัยรุ่น : คอนแทคเลนส์ การจัดฟันแฟชั่นอาหารเสริม และเครื่องสาอาง
- โครงการขับเคลื่ อนโรงเรียนยุติธ รรมอุปถัมภ์ และโครงการ
ยุติธรรมเครื่องที่ หัวข้อเรื่อง "การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการเข้าถึงการอานวยความเป็น
ธรรม
- โครงการการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใน
สถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
- โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใน
สถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563
- โครงการ “สนับสนุนขับเคลื่ อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2562
2. กิจกรรมบริการวิชาชีพ จานวน 6 กิจกรรม
- พลังอาชีวะจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" ประจาปีการศึกษา 2562"
- โครงการฝึ กอบรมอาชี พ ตามแนวพระราชด าริ สมเด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง
นักเรียนตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี 2563
- โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ
- โครงการแผนหลักสูตรระยะสั้นสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน หน่ว ยงาน และชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2562 (41
กิจกรรม)
- ฝึกอบรม 108 อาชีพ การประดิษฐ์บัวหอม ในงาน "Open
House 2020 เปิดบ้าน เปิดโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี" ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
- โครงการ Fix it Center การสอนหลักสูตรระยะสั้น 108
อาชีพ ณ วัดดอนยา
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3. จิตอาสา จานวน 18 กิจกรรม
- แผนกวิช าวิจิ ตร์ ศิล ป์ ร่ว มเขี ยนภาพผ้ า พระบฎ "ปางตรัส รู้
ตอนมารผจญ" เพื่อใช้ในงาน "แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร" ครั้งที่ 11 ประจาปี
2563 ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ เขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี ร่วมรับสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิกองค์กรการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่
41 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กิจกรรมจิตอาสา ทาความสะอาดอาคารทูนกระหม่อมแก้ว
และพลั บ พลาพิธี เตรี ย มความพร้ อมในการประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อกท.)
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
- ร่วมออกร้านนาวากาชาด ปี 2563 ในงานของดีเมืองสุราษฎร์
และกาชาดจังหวัด ประจาปี 2563 ณ ริมเขื่อนแม่น้าตาปี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กุมภาพันธ์
2563
- โครงการ "การรณรงค์สารวจลูกน้ายุงลายและจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" ประจาปีงบประมาณ 2563
- การแสดงของครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมแสดงในงานของ
ดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจาปี 2563 ณ ริมเขื่อนแม่น้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัว ใจ สืบสานพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัด "โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน" ณ แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่า
ชายเลนบ้านห้วยทรัพย์ ตาบลลีเล็ด อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการ "จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนา
พื้นที่ชายทะเล ตาบลคลองฉนาก อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการ“จิตอาสาทาดีด้วยหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจาปี
การศึกษา 2562” ณ วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการ "จิตอาสา ทาดีด้วยหัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจาปี
การศึกษา 2562" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วัดพัฒนาราม
(พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- บริจ าคโลหิ ต " ครั้ง ที่ 1 ประจาภาคเรีย นที่ 2 ปีก ารศึก ษา
2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- กิจกรรมจิตอาสา ทาความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในวัน
คล้ ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว พระปิย
มหาราช ณ บริเวณสถานีรถไฟอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีชักพระ และบริการเครื่องดื่ม
แก่ผู้ร่วมเดินขบวน ในงานชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ประจาปี 2562 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลาน้า ลาคลอง เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนหลวง ร.9
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กิจกรรมจิตอาสาทาความสะอาด พั ฒ นาวัด ไตรธรรมาราม
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนนสาย 401" ตอนสามแยกวัด
มะปริง - สี่แยกท่ากูบ เส้นทางเสด็จฯ เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสนามหญ้าตรงข้ามหมู่บ้านเอื้อ
อาทร กม.7 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
- กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาวิทยาลัยฯ" เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่ อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้ว ยหั วใจ "จิตอาสาพัฒ นา
คู คลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
ณ บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
1.3.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการจัดทาแผนงาน โครงการ
การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย น ปรากฏตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม โดยมีนวัตกรรมด้านจิตอาสา ได้แก่ โครงการอาชีวศึกษาอาสาป้องกันภัย โครงการ
อาชีวศึกษาลดละเลิกภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
2.) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 3 การสร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ประเมิน ใน 1 รายการประเมิน ได้แก่ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย รายละเอียดดังนี้
2.1) ผลงานของผู้เ รียนด้า นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรื อ
งานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ
ผลงานของผู้ เ รียนด้า นนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์
หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 จานวน 1,003 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1) โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ได้แก่
1.1) การพั ฒ นาทั บ ทิ ม กรอบแป้ ง ขิ ง รางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับ 3 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) สิ่งประดิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ได้แก่
2.1) ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ รางวัลชนะเลิศ
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น าฬิ ก า “ศรี ค ราม” Sri Khram Antique
Clock Products รางวัลชนะเลิศ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) ผลงานการประกวดระดับนานาชาติ
3.1) นางสาว สุจิตา คงเวช นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนก
วิชาวิจิตรศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 งานประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ อายุไม่เกิน 17 ปี จากประเทศ
อเมริกา
2.1.3) ผลสะท้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กาหนดแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้นาทักษะวิชาชีพมาใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ในสถานศึกษาอย่ างเป็น ระบบ และต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีการศึกษา รวมถึงการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ค วามรู้ สู่ ส าธารณสุ ข โดยการแสดงผลงานและการประกวดนวัต กรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมิน และ
ติด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิ ทยาลั ย อาชีว ศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)
รายละเอียดตามภาคผนวก ถ.
จุดเด่น
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏจุดเด่นจากการประเมินผล และ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) วิทยาลัยฯ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2) การมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา
5) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัส ดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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7) วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
8) วิทยาลัยฯ กาหนดแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้นาทักษะวิชาชีพมาใช้ใน
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรี ย นรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไม่ปรากฏจุดที่ควรพัฒ นาจากการ
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การประเมิน ผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จาก
การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคนมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ที่นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
...........................................................................................................................
รายการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินฯ
ข้อที่

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษา
2. ผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. ด้านการมีส่วนร่วม
รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ด้านความร่วมมือใน
ด้านนวัตกรรม
การสร้างสังคมแห่ง สิ่งประดิษฐ์ งาน
การเรียนรู้
สร้างสรรค์
งานวิจัย

1.4
3.2.1
4.2
4.3

ระดับ
เฉลี่ย คุณภาพ

5
5
5
5
15
5.00
ยอดเยี่ยม

5
5.00
ยอดเยี่ยม

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (4.51-5.00) ดีเลิศ (3.51-4.50)
 ดี (2.51-3.50)

5.00
ยอดเยี่ยม

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษา
จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมิ น สมรรถนะผู้ เ รี ย นและผู้ ส าเร็ จการศึก ษาอาชีว ศึ กษา ที่เ ป็น ผลมาจากการพัฒ นา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อที่

รายการประเมิน

ค่าน้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได้จากการประเมิน
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)

ดีเลิศ
ดี
ยอดเยี่ยม

2
2
3

2x4= 8
๒x3=6
๓ x 5 = 15

ยอดเยี่ยม

3

๓ x 5= 15

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2
20
3

๒x4=8
๒๐ x ๕ = ๑๐๐
๓ x 5 = ๑5

ยอดเยี่ยม

15

๑๕ x 5 = 75
242
242 x ๑๐๐
๒๕๐

ผลการประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
4
1.2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
3
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
5
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
5
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๕
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
5
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
5
ผลรวมคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ =
ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐
๒๕๐

= 96.80
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

๗๙
สถานศึกษามีการพัฒ นาหรือปรับปรุงหลักสู ตรให้เป็นหลั กสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิช า
เพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
คะแนนที่ได้
ผลการประเมิน ค่าน้าหนัก
รายการประเมิน
ข้อที่
(10)
จากการประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4
อย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การ
๕
ปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การ
๕
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐
๕๐

ดีเลิศ
กาลัง
พัฒนา

(ค่าน้าหนัก×ค่าคะแนน)

5
2

๒x4=8

3

๓x1=3

5
ยอดเยี่ยม

2

๒ x ๕ = ๑๐

ยอดเยี่ยม

3

๓ x ๕ = ๑๕

36
36 x ๑๐๐
๕๐
= 72.๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

๘๐
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่ได้
รายการประเมิน
ข้อที่
น้าหนัก จากการประเมิน
คะแนน ระดับ
คุณภาพ (20) ม (ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)
1. ครูผู้สอน
10
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
๕
ยอดเยี่ยม
5
๕ x ๕ = ๒๕
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
๕
ยอดเยี่ยม
3
๓ x ๕ = ๑๕
3.1.2 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1
กาลัง
2
๒x1=2
พัฒนา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
10
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๕
ยอดเยี่ยม
5
๕ x ๕ = ๒๕
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
5
ยอดเยี่ยม
5
5 x ๕ = 2๕
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
92
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๓ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐
๙2 x ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
= ๙2
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)
 ดี (ร้อยละ (๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม

๘๑
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
คะแนนที่ได้
ผลการประเมิน ค่าน้าหนัก
รายการประเมิ
น
ข้อที่
(๑๐)
จากการประเมิน
คะแนน

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ๕
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
๕
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๔ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐
๕๐

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

(ค่าน้าหนัก×ค่าคะแนน)

6
2
2

๖ x ๕ = ๓๐
๒ x ๕ = ๑๐
๒ x๕ = ๑๐
๕๐
๕๐ x ๑๐๐
๕๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ

๘๒
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้
(๑๐)
จากการประเมิน
คะแนน
ระดับ
ข้อที่
รายการประเมิน
(ค่าน้าหนัก × ค่าคะแนน)
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
๒ x ๕ = ๑๐
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
๕
2
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ยอดเยี่ยม
๒ x ๕ = ๑๐
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๕
2
ยอดเยี่ยม
๒ x 5 = 10
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5
2
ยอดเยี่ยม
๒ x ๕ = ๑๐
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
๕
2
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ดีเลิศ
๒x4=8
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
4
2
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
๔๘
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๕ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐
๔๘ x ๑๐๐
๕๐
๕๐
= ๙๖.๐๐
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน

๘๓
ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน
คะแนน
นของด้าน x น้าหนักคะแนนของด้าน)
ค่าน้าหนัก ที่ได้จากการประเมิน (ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิ
ที่
ด้านการประเมิน
คะแนนรวมของด้าน
(100)
แต่ละด้าน
1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จ
50
237
๒42 x 50
= 48.40
การศึกษา
250
2 หลักสูตรและการจัดการ
10
36
36 x 10
= 7.20
เรียนการสอน
50
………………..
3 ครูผู้สอนและผู้บริหาร
20
92
๙2 x 20
= 18.40
สถานศึกษา
100
๑๑@……………
4 การมีส่วนร่วม
10
๕๐
๕๐ x 10
= 10.00
50
@………………..
5 ปัจจัยพื้นฐาน
10
๔๘
๔๘ x 10
= ๙.๖๐
50
+………………..
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม
93.60
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
 ดีเลิศ
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)
 ดี
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการนาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
เพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา 1. พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
อย่างมีคุณภาพสู่สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสูค่ วามเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
6. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
7. พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ 1. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อาชีวศึกษา และพัฒนางานอาชีพ
2. ระบบทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
พั น ธกิ จ ที่ 3 การบริ ก ารด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ สู่ 1. บริการชุมชนและจิตอาสา
ชุมชน
พั น ธกิ จ ที่ 4 พั ฒ นาเทคโนโลยี งานวิ จั ย และสร้ า ง 1. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อ พัฒ นาการเรี ย นการสอน และพัฒ นา งานวิจัยของสถานศึกษา
อาชีพของประชาชน
2. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของ
สถานศึกษา
3. พัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 1. พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
ศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมี ครูผู้สอน
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2. จัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน
3. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน

๘๕
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
พัน ธกิจ ที่ 6 บริ ห ารจั ดการโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บาล 1. พัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. พัฒนาระบบการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
6. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษา
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษา

