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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศกึษาโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธาน ี

ที่ต้ัง เลขที่ ๔๕๖/๓ ถนนตลาดใหม่ ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศกึษาโดยหน่วยงานตน้สังกดั 

 ๑. นายสิริยุค  วัฒนสุนทร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศิริพร   วิชัยดิษฐ    กรรมการ 
 ๓. นางนิตยา     เกตุแก้ว                     กรรมการ 
 ๔. นายประทีป   แป้นแก้ว                       กรรมการและเลขานุการ 

 
วัน/เดือน/ปี ทีต่รวจประเมิน: วันที่ ๒3 - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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บทสรุปผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศกึษาโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
 

  ผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

รว
ม 

เฉลี่ย 

๑ 5 5 5 3 3  3 5 5    34 4.25 
๒ 5 5 3 5 5        23 4.60 
๓ 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 58 4.83 
๔ 5            5 5.00 
๕ 5 5           10 5.00 
๖ 5 5 5 5         20 5.00 
๗ 5 4           9 4.50 
๘ - - - - - - - - - -   - - 

หมายเหต ุ มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนา 
                    วิชาชีพระยะสั้น แต่ไม่พบการดําเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
 
 

   
 
 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด    

๑. ระดับตัวบ่งช้ี 
๑.๑ ตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน  34  ตัวบ่งช้ี 
๑.๒ ตัวบ่งช้ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน   -    ตัวบ่งช้ี    

๒. ระดับมาตรฐาน 
 ๒.๑ มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน  7  มาตรฐาน  
          ๒.๒ มาตรฐานที่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน จํานวน   -  มาตรฐาน                                 
๓. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

จุดเด่น   
 1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การตัดสิน                 
ทุกตัวบ่งช้ีที่ แสดงให้เห็นมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพสูงเป็นต้นแบบที่ดี 

 
 

มาตรฐานท่ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

    เกณฑ์ผ่านการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกดั  ตอ้งมีผลการประเมิน     
ตามเกณฑ์ทั้ง ๒ ข้อ ดังต่อไปน้ี 

๑. แต่ละตัวบ่งชี้ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารตดัสนิไม่ต่าํกว่า ๓ คะแนน  และ 
๒. แต่ละมาตรฐานไดค้ะแนนเฉลี่ยจากทกุตัวบง่ชี้ ตามเกณฑ์การตดัสินไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ คะแนน 
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 ๒. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน และชุมชน           
ร่วมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะ วิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผู้ที่เก่ียวของ             
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
 3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา            
ที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยครูผู้สอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกรายวิชาที่สอน 
 4. สถานศึกษามีการทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ส่งผู้ เรียนไปฝึกงาน                 
มีการสํารวจ และจัดหาสถานประกอบการเพ่ิมเติมทุกปี เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น  
 5. สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัยบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้อง
เช่ือมโยงกัน มีการดําเนินงานตามแผน มีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบชัดเจน 
 6. สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเน่ือง มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยได้บรรลุเป้าหมาย        
มีการประกวด/แสดงผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน และได้รับรางวัลทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 
 7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรียนทุกแผนกวิชา/สาขางานเข้าร่วมกิจกรรม  ต้ั งแต่การคิดวางแผนเสนอโครงการ                 
เข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผลความสําเร็จของแต่ละกิจกรรมเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ              
อย่างต่อเน่ือง 
 8. สถานศึกษามีความพยามบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นอกจาก
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับ
รางวัลทั้งระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  
 9. สถานศึกษามีความตระหนักพยายามมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
มีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายในแจกจ่ายมอบแก่บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องทุกคนมีส่วนร่วม              
มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.            
ไปการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณที่สอดคล้องกัน                 
มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายใน มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โดย
สรุปสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 

 



4 
 

จุดควรพฒันา  
 ๑. สถานศึกษาควรศึกษาแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน จํานวน 473 คน จากจํานวนผู้เรียน             
ที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด จํานวน 2,907 คน คิดเป็นร้อยละ  16.27  

 2. สถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียง ด้านความปลอดภัย การทะเลาะวิวาท               
สิ่งเสพติด สังคม การพนันและการมั่วสุมโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน               
และผู้ปกครองโดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายแต่ละด้านให้ชัดเจน และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 3. สถานศึกษาควรพัฒนาเคร่ืองมือแบบประเมินฯ ต่าง ๆ เช่น เรื่องสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือศูนย์วิทยบริการ เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ควรใช้เครื่องมือประเด็นคําถามที่ต่างกัน และกําหนดประชากร              
และกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับหลักการของทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 4. สถานศึกษาควรนําผลการประเมินในมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ 1.4, 1.5, 1.7 และ 2.3                 
ไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 5. สถานศึกษาควรพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ            
ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคิดพัฒนาใช้ พร้อมกับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นไทย 

ข้อเสนอแนะ   
 1. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบติดตามผู้เรียนที่มี ปัญหาด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล                 
ด้วยการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาให้เข้มแข็งมีการติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เช่น การเย่ียมบ้านผู้เรียน            
ทุกคนทุกภาคเรียน และมีการประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และการพัฒนาผู้ เรียนร่วมกับ               
สถานประกอบการ เป็นต้น 
 2. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือให้ครูสามารถนําความรู้
ไปใช้ในการทําวิจัยหรือแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างต่อเน่ือง 
 3. สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานและประเด็นพิจารณาของตัวบ่งช้ีให้ชัดเจนและมอบหมาย
ผู้เก่ียวข้องดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานวิเคราะห์สาเหตุ และร่วมกันแสวงหาแนวทางการแก้ไข
เน้ือหาสาระประเด็นใดต้องได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยเตรียมบรรจุในระเบียบ 
 4. สถานศึกษามอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการจัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง               
เริ่มต้นที่งานครูที่ปรึกษา มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีการประชุม กําหนดแผนการปฏิบัติงาน            
มีการปฏิบัติงานร่วมกันในบางเรื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ 
 5. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาผู้เรียนให้กับทุกแผนกวิชาเพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้นในการกําหนดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพได้เหมาะสมและหลากหลาย
โดยสถานศึกษาอาจกําหนดกรอบและขอบเขตภารกิจไว้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติกิจกรรมดังกล่าว 
 6. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาเกิดความตระหนัก              
เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ให้ถือเป็นเรื่องของทุกคน                
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาของแต่ละตัวบ่งช้ี ๆ ใดตรงกับภาระงานของบุคลากรคนใดต้อง
ปฏิบัติให้ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป  
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๑ 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่ ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
๑.๑ 5 ดีมาก 
๑.๒ 5 ดีมาก 
๑.๓ 5 ดีมาก 
๑.๔ 3 พอใช้ 
๑.๕ 3 พอใช้ 
๑.๖   
๑.๗ 3 พอใช้ 
๑.๘ 5 ดีมาก 
๑.๙ 5 ดีมาก 
รวม 34  

คะแนนเฉลี่ย 4.25 ด ี
 ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งช้ี 

ที่ ๑.๑ ถึง ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๙ หาร
ด้วย ๘ (โดยปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ไม่มีการประเมนิตัวบ่งช้ีที่๑.๖ )  

คะแนน ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ  
                             ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ –  ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ  
                             พอใช้ 
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                             ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                             ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

จุดเด่น 
 ๑. สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ผู้เรียนผ่านเกณฑ์               
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน พัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านทักษะ วิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

จุดควรพฒันา  
 ๑. สถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
 ๒. สถานศึกษาควรศึกษาปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา และนํา
ผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ   
 1. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบติดตามผู้เรียนที่มี ปัญหาด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล                 
โดยจัดให้มีความร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง 
 ๒. สถานศึกษาควรจัดระบบครูที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็งมีการการติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด              
เช่น การเย่ียมบ้านผู้เรียนทุกคนทุกภาคเรียน และมีการประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และการพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น 
 ๓ . สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ               
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ือง  
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๒ 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
๒.๑ 5 ดีมาก 
๒.๒ 5 ดีมาก 
๒.๓ 3 พอใช้ 
๒.๔ 5 ดีมาก 
๒.๕ 5 ดีมาก 
รวม 23  

คะแนนเฉลี่ย 4.60 ดีมาก 
 ผลรวมค่าคะแนน 

ของ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  
ถึงตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  
หารด้วย ๕ 

คะแนน ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ  
                             ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ         
                             พอใช้ 
คะแนน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                             ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                             ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น   
 ๑. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา            
ที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน และการวัดและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกประเด็น 
 ๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสามารถดําเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกรายวิชาที่สอน 
 ๓ . สถานศึกษามีการทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ส่งผู้ เรียนไปฝึกงาน                 
มีการสํารวจ และจัดหาสถานประกอบการเพ่ิมเติมทุกปี เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น และสามารถ
ดําเนินการตามเกณฑ์ทุกประเด็นการพิจารณาถือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

จุดควรพฒันา 
 ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาให้ครูผู้สอนจัดทําบันทึกหลังการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือนําผลไป
วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของ
ทุกหลักสูตรรายวิชาที่เปิดทําการสอน 
ข้อเสนอแนะ   
 ๑. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือให้ครูสามารถนําความรู้
ใช้ในการทําวิจัยหรือแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างต่อเน่ือง 
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๓ 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
๓.๑ 5 ดีมาก 
๓.๒ 5 ดีมาก 
๓.๓ 5 ดีมาก 
๓.๔ 5 ดีมาก 
๓.๕ 5 ดีมาก 
๓.๖ 4 ดี 
๓.๗ 4 ดี 
๓.๘ 5 ดีมาก 
๓.๙ 5 ดีมาก 
๓.๑๐ 5 ดีมาก 
๓.๑๑ 5 ดีมาก 
๓.๑๒ 5 ดีมาก 
รวม 58  

คะแนนเฉลี่ย 4.83 ดีมาก 
 ผลรวมค่าคะแนน

ของตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  
ถึง ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒ 
หารด้วย ๑๒ 

คะแนน ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ  
                            ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ          
                            พอใช้ 
คะแนน ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                            ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                            ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น   
 1. สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัยบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้อง
เช่ือมโยงกัน มีการดําเนินงานตามแผน มีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบชัดเจน 
 2. สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จผู้เรียนได้รับการ           
ยกย่องเชิดชูเกียรติ รับโล่ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าบนโต๊ะอาหาร การเขียนแผน
ธุรกิจ คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝกสรรค์สร้างงานหัตถศิลป์ตอบแทนคุณแผ่นดินสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เดินตามรอยพ่อแบบพอเพียงเป็นต้น 
 3. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เช่น สนับสนุนส่งเสริมด้าน
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยน ครูผู้สอนกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  
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จุดควรพฒันา   
 1. สถานศึกษาควรกําหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการวิทยาลัยไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ภาค
เรียนละหน่ึงครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าจะมีนัดหมายประชุมร่วมกัน 
 2. สถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การทะเลาะวิวาท               
สิ่งเสพติด สังคม การพนันและการมั่วสุ่มโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองโดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายแต่ละด้านให้ชัดเจน และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 3. สถานศึกษาควรพัฒนาเคร่ืองมือแบบประเมินฯ ต่าง ๆ เช่น เรื่องสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือศูนย์วิทยบริการ เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์            
และคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ควรใช้เครื่องมือประเด็นคําถามที่ต่างกัน และกําหนดประชากร               
และกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับหลักการของทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ข้อเสนอแนะ  
 1. สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานและประเด็นพิจารณาของตัวบ่งช้ีให้ชัดเจนและมอบหมาย
ผู้เก่ียวข้องดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานวิเคราะห์สาเหตุ และร่วมกันแสวงหาแนวทางการแก้ไข
เน้ือหาสาระประเด็นใดต้องได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยเตรียมบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุม 
 2. สถานศึกษามอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการจัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง               
เริ่มต้นที่งานครูที่ปรึกษา มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีการประชุม กําหนดแผนการปฏิบัติงาน            
มีการปฏิบัติงานร่วมกันในบางเรื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ ๔  การบรกิารวิชาการและวิชาชพี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๑   ระดบัคณุภาพในการบรหิารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชพี 
 

ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม 
     ของครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

(๒) สถานศึกษาดําเนินการให้ทกุสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรมต่อปี 5 กิจกรรม 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๖๐  
     เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ
96.39 

(๔) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
      เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 

ร้อยละ
94.50 

(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน 
      โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

ค่าเฉล่ีย
4.47 

ความสาํเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๑ 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น   
 1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน มีการปฏิบัติงานตามแผน 
มีการประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบครบถ้วนเป็นแบบอย่างที่ดี 
จุดควรพฒันา   
 - ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะ  
 1. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาผู้เรียนให้กับทุกแผนกวิชาเพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้นในการกําหนดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพได้เหมาะสมและหลากหลาย
โดยสถานศึกษาอาจกําหนดกรอบและขอบเขตภารกิจไว้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติกิจกรรมดังกล่าว 
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๕ 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
๕.๑ 5 ดีมาก 
๕.๒ 5 ดีมาก 
รวม 10  

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 ผลรวมค่าคะแนน

ของตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  
ถึง ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ 
หารด้วย ๒ 

คะแนน ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ  
                            ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ  
                            พอใช้ 
คะแนน ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                            ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                            ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น   
 1. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.๓ และ
ระดับช้ัน ปวส. ๒ และครูผู้สอนได้ดําเนินการจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยได้บรรลุ
เป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของตัวบ่งช้ี และ ระดับช้ัน ปวช.๓ จํานวน ๓ คน : ๑ ช้ิน (มีผลงาน               
230 ช้ิน : ผู้เรียน 688 คน) และระดับช้ัน ปวส. ๒ จํานวน ๒ คน : ๑ ช้ิน (มีผลงาน 161 ช้ิน :                 
ผู้เรียน 277 คน)  

2. สถานศึกษาจัดให้มีการประกวด/แสดงผลงานดังกล่าวของผู้เรียนและครูผู้สอนอย่างต่อเน่ืองในปี
การศึกษาทุกช้ินงานทั้งของผู้เรียนและครูผู้สอนได้นําไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และมีผลงานได้รับรางวัล/
นําไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติรวมทั้งสิ้นจํานวน 69 รายการ 
จุดควรพฒันา   
 - ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะ  
 - ไม่ม ี
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สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๖ 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
๖.๑ 5 ดีมาก 
๖.๒ 5 ดีมาก 
๖.๓ 5 ดีมาก 
๖.๔ 5 ดีมาก 
รวม 20  

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 ผลรวมค่าคะแนน

ของตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  
ถึง ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ 
หารด้วย ๔ 

คะแนน ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ  
                            ดีมาก 
คะแนน ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                             พอใช้ 
คะแนน ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                            ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ประเมินผลอยู่ในระดับ   
                            ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

จุดเด่น   
 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการปลูกฝั่งจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนทุกแผนกวิชา/สาขางานเข้าร่วมกิจกรรม ต้ังแต่การคิดวางแผนเสนอโครงการ              เข้า
ร่วมกิจกรรม และประเมินผลความสําเร็จของแต่ละกิจกรรมเพ่ือนําผลไปปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง 
 2. สถานศึกษามีความพยามบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นอกจาก
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับ
รางวัลทั้งระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ถือเป็นต้นแบบที่ดีย่ิง 
จุดควรพฒันา  
 1. สถานศึกษาควรพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ            
ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคิดพัฒนาใช้ พร้อมกับการปลูกฝั่งคุณลักษณะความเป็นไทย 
ข้อเสนอแนะ  
 1. สถานศึกษาควรปลูกฝังจิตสํานึกเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร (พลังงาน) อย่างคุ้มค่า มีวินัยในการใช้
พลังงาน เช่น ปิดไฟทุกคร้ังที่เลิกใช้ ให้เกิดเป็นกิจนิสัยแก่ผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ๗  ดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑  ระดบัคณุภาพในระบบการประกันคณุภาพภายใน 
 

ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
(๑) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบคุลากรทกุฝา่ย       
ในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

(๒) สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
(๓) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี  การ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

(๔) สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
(๕) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
ความสาํเร็จ  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 

จุดเด่น   
 1. สถานศึกษามีความตระหนักพยายามมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทํา
คู่มือการประกันคุณภาพภายในแจกจ่ายมอบแก่บุคลากรทุกคนที่ เ ก่ียวข้อง และแบ่งงานให้ทุกคนมี                 
ส่วนร่วม มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก      
สมศ. ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณที่สอดคล้องกัน                 
มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายใน มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)             
โดยสรุปสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
จุดควรพฒันา   
 1. สถานศึกษาควรรักษาจุดเด่น และพัฒนาคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ยังเป็นจุดด้อยหรือไม่อยู่ใน                 
ระดับดีมากเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะ  
 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาเกิดความตระหนัก              
เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ให้ถือเป็นเรื่องของทุกคน                
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาของแต่ละตัวบ่งช้ี ๆ ใดตรงกับภาระงานของบุคลากรคนใด 
ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐานท่ี ๘  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จํานวน ๑๐ ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
                  กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๘ ร้อยละของผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๙ ร้อยละของผู้สําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สําเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการนําความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ไม่พบการดําเนินการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตรวจสอบแล้วสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด           
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หมวดเงิน ผลผลิต ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น รหัสเงิน ๕๗๑๑๒๐๐ และรหัส              
งปม. ๒๐๐๐๖๐๔๗๐๒๐๐๐๐๐๐ จํานวน  ๓๔,๔๐๐  บาท  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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