ก

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
หมวด 6มาตรา 48 กํา หนดให ห นว ยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา และให ถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กําหนดใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจํ าป เ ป น ภาพสะท อนถึ งคุ ณภาพการจั ด การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา และใชเป น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป
รายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อเปนขอมูลใน
การกํ า หนดทิ ศ ทางและแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษา ๒) เพื่ อ ให
หนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ๓) เพื่อใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึ กษา (องค การมหาชน) ใชเ ปน ขอมูล และแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก ซึ่ง
ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๑๐ ประเด็นการประเมิน และรายงานผลตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึ กษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดว ย ๕ ดาน ๒๕ ขอ
ประเมิน เพื่อใชในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใชผลจากการประเมินเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด และรองรับการติดตามตรวจสอบจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป
การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ ไดรับคําแนะนําจากผูบริหารระดับสูงของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารของสถานศึกษา จนสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
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คําชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยไดนํ าหลั กเกณฑ และแนวปฏิ บัติการประกันคุ ณภาพการศึกษา เป นแนวทางในการขั บเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใชการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัด
การศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด และการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
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ก รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
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สารบัญ (ตาราง)
ตารางที่
๒.๑ ขอมูลผูเรียน
๒.๒ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
๒.๓ ขอมูลบุคลากร
๒.๔ ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
๒.๕ ขอมูลอาคารสถานที่
๒.๖ ขอมูลงบประมาณ
๒.๗ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
๒.๘ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 256๑
๒.๙ รางวัลและผลงานของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
๒.๑๐ รางวัลและผลงานของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 256๑
๒.๑๑ รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
๒.๑๒ รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 256๑
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน
รายการประเมิน
5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปน
รายการประเมิน
5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน
รายการประเมิน
5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
6.1 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน 25 ขอ) ไดคะแนน
97.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 96.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 97.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน
1.1.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน 25 ขอ) อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2 จุดเดน
1.2.1) สถานศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหลายรางวัล และหลากหลายประเภท
1.2.2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหความรวมมือในการจัด
การศึกษาเปนอยางดี
1.2.3) สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ยกยอง จากหนวยงาน องคกรภยนอก จนเปนสถานศึกษา
ตนแบบและเปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ อยางตอเนื่อง
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและการใช
คอมพิวเตอร
1.3.2) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการแขงขันดานทักษะวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ
1.3.3) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการประกวด แขงขัน ผลงาน
ดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ

๒
1.3.4) การจั ด หาตํ า แหน ง ครู ผู ส อนแผนกวิ ช าช างยนต แผนกวิ ช าช า งไฟฟ า แผนกวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชาสามัญ ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
1.3.5) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายตาง ๆ ใหเพียงพอ โดยเฉพาะหมวด
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า การประกวด การแสดงโครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน
1.4. ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1.4.1) การพั ฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย นใหมีความเปน เลิศทั้งทางดานวิช าการและวิช าชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.4.2) การพัฒนาดานการจัดหาตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสัดสวนที่เหมาะสม
เพียงพอตอจํานวนผูเรียน
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีวิสัยทัศน คือ วิทยาลัยการอาชีพไชยาเปนสถานศึกษาตนแบบตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรที่วาง
ไว โดยเนนการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของสถานศึกษา วิสัยทัศน พันธ
กิจของจังหวัดสุราษฎรธานี และของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในดานตางๆ ใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
สงผลใหเกิดความมั่นใจ เชื่อใจ และนํามาซึ่งคุณภาพการศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน สังคม
และสถานประกอบการ โดยการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการวางแผน และ
กระบวนการจัดการในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวใน
หลักสูตร และตรงตามความมุงหวังของสังคม ผูปกครอง จึงมีความมั่นใจไดวา วิทยาลัยการอาชีพไชยามี
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสามารถมองเห็นเปนประจักษไดจากประเด็นตางๆ
ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ใน ๑๐ ป คือ ป พ.ศ.
๒๕๕๑, พ.ศ.๒๕๕๕, พ.ศ.๒๕๖๐
2. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาตนแบบในดาน
ตางๆ เชน ศูนยการเรียนรูตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษาตนแบบ
สถานศึ กษาอาชี ว ศึ กษาคุ ณธรรมต น แบบ สถานศึก ษาประชาธิ ป ไตยตน แบบ สถานศึก ษาที่
ดําเนินการการแกไขปญหาการออกกลางคันของผูเรียนแบบ เปนตน จนเปนสถานที่สําหรับ
การศึกษาดูงานของหนวยงาน และองคกรตางๆ มากมาย
3. วิทยาลัย การอาชีพไชยา เป น องคกรที่ส ามารถพัฒ นาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการ
ประกวดแขงขันจนไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขัน ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การประดิษฐ
คิดคน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในทางวิชาการและวิชาชีพกับ
ผูปกครองไดเปนอยางดี

๓

4. วิทยาลัยการอาชีพไชยาประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในดานของการพัฒนากิจกรรมพิเศษ
5.
6.

7.

8.

ใหแกนกั เรียน นักศึกษา เชน ดานกีฬา นันทนาการ ดนตรี จนเปนที่ประจักษ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีการอบรมสั่งสอน การดูแลเอาใจใสนักเรียน นักศึกษาเปนอยางดี ของ
คณะผูบริหาร ครูผูสอน เพราะสามารถมองเห็นไดจากพฤติกรรมของบุตรหลานไดอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม จนผูปกครองสวนใหญใหความมั่นใจ
วิทยาลัยการอาชีพไชยามีผูบริหาร มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
วิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถใน มีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สามารถบอกทิ ศ ทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นได ชั ด เจน มี ก ารกํ า หนด
มาตรฐานของสถานศึกษา ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจตัดสินใจใน
งานดานตางๆ ตามภาระหนาที่ของโครงสรางการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
วิทยาลั ยการอาชี พไชยามีมีการประสานการทํางานรว มกั นระหว างสถานศึ กษากับผูป กครอง
ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจนในการ
พัฒนาผูเรียน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีลักษณะที่ พึงประสงค มีความรู ทักษะความสามารถ มี
บุคลิกภาพตามที่ชุมชนคาดหวัง และเติบโตมาเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน และสืบสาน
ภาระหนาที่ในการพัฒนาชุมชนของตนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
วิทยาลัยการอาชีพไชยามีมีการเยี่ยมบาน ทั้งนี้จะเปนการติดตอประสานกับผูปกครองโดยตรง
และใกลชิด เนื่องจากเปนการไดพบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณจริง และการพูดคุยอยาง
ฉันทมิตร พรอมทั้งการประสานกิจกรรมใหมีความเชื่อมโยงกับงานการจัดการศึกษาดวยควบคูกัน
กอใหเกิดความไวใจ เชื่อมั่น และเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ไชยาให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับ
การศึกษาการเรียนรูและความทาทายที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายและเจตนารมณของการพัฒนาประเทศอันมีสาระสําคัญประกอบดวย
วิสั ย ทั ศนของสถานศึ กษา พั น ธกิ จ เป า ประสงค กลยุ ทธ แผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ที่ครอบคลุม
กระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงค
ของหนวยงานตนสังกัดคือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู
การปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก๑)
ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ( คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลั กษณะนิ สัยและ
ทักษะทางปญญา) 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการ

๔
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสอู าชีพ
๒. ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. ส ง เสริ ม พั ฒ นาผู เ รี ย นด า นวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และองค  ค วามรู  ด า น
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก โครงการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ และ
องคความรูที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
๔. สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก เครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สําคัญ ได
แก จํานวนสถานประกอบการที่รวมมือในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนของสถานศึกษา
๕. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหสามารดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ าคั ญ ไดแก การบริ ห ารจั ดการและจัด การจั ด การเรีย นการสอนตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผูเรียนที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต
๖. มีพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่
สําคัญ ไดแก สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม และสถานศึกษาที่
ไดรับการยกระดับคุณภาพใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
โครงงาน “ธนาคารโรงเรียน ออมตามรอยพอ”
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาลใหดําเนินไปในทางสายกลางเพื่อใหกาว
ทันตอโลกในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งในสภาวะปจจุบันนักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชเงินอยางไม
เห็นคุณคา ไมมีเหตุผล ฟุมเฟอย ลุมหลงในคานิยมทางวัตถุและเทคโนโลยีและยังไมสามารถหารายไดเลี้ยง
ตัวเอง สงผลใหพอแม ผูปกครองตองรับภาระคาใชจายมากขึ้น และยังขาดการเตรียมพรอมสําหรับการ
ดําเนินชีวิตในอนาคต
การฝากเงินไวกับธนาคารเปนการสรางนิสัยในการประหยัดอดออม เปนการสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษารูจักการบริหารจัดการการใชเงิน มีทักษะและเปาหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณคาของการ
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ออม รูจักคาของเงิน มีวิธีคิดพิจารณาในการใชเงิน สามารถนํากระบวนการตาง ๆ มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมกับวัย รูจักใชเงินใหเกิดประโยชนมากที่สุด อันจะสงผลใหการดําเนินชีวิตใน
อนาคตเปนคนที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาเปนแนวทางในการแกปญหาดวยการบูรณา
การกับหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาบัญชี โดยการจัดทําโครงงาน “ธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพอ”
ขึ้นเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษามีความพอเพียง มีความซื่อสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
มีจิตอาสา ซึ่งเปนคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา
4.2. วัตถุประสงค
4.2.1) เพื่อปลูกฝงนิสัยการออมใหกับผูบริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และผูเรียน
4.2.2) เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา
ที่วา "พอเพียง ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา"
4.3 กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
การออมเงิน
กับธนาคารโรงเรียน

ตัวแปรตาม
๑. บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีนิสัยการออมมากขึ้น
๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา
"พอเพียง ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา" มากขึ้น

แผนภาพ 1.๑ กรอบแนวคิด โครงงาน “ธนาคารโรงเรียน ออมตามรอยพอ”
4.4. วิธีการดําเนินงานโครงงาน
4.4.1) ขั้นวางแผน (Plan)
1. ประสานงานกับธนาคารออมสิน สาขาไชยาเพื่อขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน
2. ขอความอนุเคราะหจากธนาคารออมสิน สาขาไชยา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาใน
การดําเนินงานของธนาคารโรงเรียน
3. ศึกษาระบบธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน

๖
4.4.2) ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)
1. แตงตั้งคําสั่งผูรับผิดชอบ (ครูที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษา) ที่ปฏิบัติงานการจัดทํา
โครงงาน “ธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพอ”ณ ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา
2. สรางความรูความเขาใจแกผูรับผิดชอบทุกระดับ
3. กําหนดตารางการปฏิบัติงานของธนาคารโรงเรียน
4. ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานของธนาคารโรงเรียน
4.4.3) ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
1. นักเรียนนักศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงานการรับฝาก-ถอนเงิน ในแตละวันที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียน
2. ครูผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองยอดเงินกับหลักฐานประจําวัน
3. ครูผูรับผิดชอบรับรองความถูกตองและนําสงเงินธนาคารออมสินสาขาไชยา
4.4.4) ขั้นปรับปรุงแกไข (Act)
1. ครูผูรับผิดชอบ นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา เชน การขอความรวมมือจากครูที่
ปรึกษาใหชวยรณรงคการออมโดยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน เปนตน
2. การปรับปรุงพัฒนา ตามขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา
3. การปรับปรุงพัฒนา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาจากธนาคารออมสิน
สาขาไชยา
4.5 ผลการดําเนินงาน
4.5.1) ผลที่เกิดกับผูเรียน
1. ผูเรียนมีการใชจายเงินในปริมาณที่นอยลง (พิจารณาจากรายรับของรานคาตาง ๆ ใน
สถานศึกษา โดยที่ปริมาณผูเรียนใกลเคียงกัน)
2. ผูเรียนมีการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยดานความพอเพียง ความซื่อสัตย มีวินัย ความ
รับผิดชอบ และการมีจิตอาสา เดนชัดขึ้น
3. จํานวนบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน 993 บัญชี จํานวนเงินทั้งสิ้น 623,530.26
บาท (ขอมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2562)
4.5.2) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
1. กระบวนการดําเนินงานของธนาคารโรงเรียนใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูป (ตามรูปแบบ
ของธนาคารออมสิน)
2. มีโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน (โปรแกรมจากธนาคาร
ออมสิน)
3. การจัดเก็บขอมูล สามารถสงขอมูลผานระบบไปยังธนาคารออมสิน สาขาไชยาได
โดยตรง
4. มีนวัตกรรม Clip VDO “ออมตามรอยพอ” และไดพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชา “ออมตามรอยพอ”
5. มีคูมือการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน
6. บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษามีการออมมากขึ้น อันจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

๗
4.5.3) ผลที่เกิดกับชุมชนและสังคม
1. มีการรณรงคเรื่องการออมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. มีการบริการวิชาการเรื่องการออมโดยการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา “ออมตาม
รอยพอ” แกผูสนใจในกลุมเปาหมาย 5 กลุม ไดแก กลุมผูเรียนปกติ กลุมผูเรียนทวิภาคี กลุมผูถูกคุม
ประพฤติ กลุมประชาชนทั่วไป กลุมผูตองขังหญิงในเรือนจําอําเภอไชยา รวมจํานวนทั้งสิ้น 745 คน
3. ประชาชนในชุมชนรูจักการใชจายเงินมากยิ่งขึ้น ทําใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
4.6.1) บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาไดรับความสะดวกในการฝากเงินภายในสถานศึกษา
4.6.2) บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการออมมากขึ้น
4.6.3) บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๘

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท 0-7731-0954-5 โทรสาร 0-7743-1593
E-mail suratthani05@vec.mail.go.th Website www.cicc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2535 ในโอกาส
ครบรอบ 100 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดแบงที่ดินสาธารณะ
บริเวณบานดอนหลวง จํานวน 49 ไร 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อเปนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด า นสายอาชี พ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานและทองถิ่น และไดเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2537 ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอํานวย อมรศิลปสวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยคนแรก
การจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได จัดการเรีย นการสอนในระดั บประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ
จํานวน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
(สาขางานเทคนิคยานยนต สาขางานเทคนิ คซอมตัวถังและสีรถยนต) สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิช า
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
สภาพชุมชน
ตั้งอยูหางจากตัวอําเภอไชยาและเขตเทศบาลตําบลตลาดไชยา ประมาณ ๘ กิโลเมตร หางจาก
สวนโมกขพลารามประมาณ ๔ กิโลเมตร หางจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารประมาณ ๔ กิโลเมตร
หางจากถนนเอเชีย สาย ๔๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชุมชนบริเวณใกลเคียงวิทยาลัย ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม และบริ เ วณด านหนาวิทยาลัย มี รานคา ปลีกขนาดเล็ กไวบ ริการนั กเรีย น
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีบานเชาและหอพักไวสําหรับบริการนักเรียนนักศึกษาที่อยูไกล โดยวิทยาลัย
ได รั บ ความร ว มมื อจากผู ป ระกอบการบ านเชาและหอพักในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของนั กเรี ย น
นักศึกษาเปนอยางดี
สภาพเศรษฐกิจ

๙
ผู ป กครองและประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของวิ ท ยาลั ย ส ว นใหญ มี อ าชี พ
เกษตรกรรมและอาชีพประมง มีรายไดไมแนนอนและไมมากนัก ผูเรียนของวิทยาลัยสวนใหญมีฐานะปาน
กลางหรือฐานะไมคอยดี
สภาพสังคม
สังคมของผูเรียนในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัย สวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแบบคน
ชนบท ครอบครัวเปนครอบครัวใหญ มีคนอาศัยอยูรวมกันหลายคน ตั้งแตผูสูงอายุ คนวัยทํางาน และเด็ก
ดังนั้นในแตละครอบจะมีคนที่มีรายไดมีเพียงบางคนแตมีภาระตองเลี้ยวดูคนหลายคน ทําใหผูเรียนบางคน
มีปญหาดานเศรษฐกิจ
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

แผนภูมิ ๒.๑ โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

๑๐
2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.1 ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
298
223
263
784

ทวิภาคี
0
0
0
0

ปกติ
46
12
58

ทวิศึกษา
0
0
0
0
ทวิภาคี
101
110
211

รวม
298
223
263
784
รวม
147
122
269

ตารางที่ 2.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเขา
301
127
428

สําเร็จการศึกษา
188
116
304

คิดเปนรอยละ
62.46
91.34
71.03

สําเร็จการศึกษา
202
101
303

คิดเปนรอยละ
61.40
77.69
66.01

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเขา
329
130
459

๑๑
ตารางที่ 2.3 ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด
(คน)

ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการ
ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

สอนตรง
สาขา
(คน)

5
20
1
9
1
11
13
7

มีใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
(คน)
5
20
9
8
-

40
67

37
-

38
-

20
7
11
-

ตารางที่ 2.4 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
4
3
0
0
0
0
1
0
0
8

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
4
3
0
0
0
0
0
0
0
7

รวม
(สาขาวิชา)
8
6
0
0
0
0
1
0
0
15

๑๒
ตารางที่ 2.5 ขอมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ

ประเภทอาคาร

รวมทั้งสิ้น

จํานวน(หลัง)
3
3
1
1
13
21

ตารางที่ 2.6 ขอมูลงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

ประเภทงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

จํานวน(บาท)
5,681,672.67
1,038,000.00
1,500,000.00
5,111,670.00
2,000,000.00
15,331,342.67

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ปญญาดี มีคุณธรรม นอมนําสังคม อุดมพลานามัย
อัตลักษณ
พอเพียง ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา
เอกลักษณ
องคกรแหงการเรียนรู
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
เปนสถานศึกษาตนแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ
2. สรางสิ่งประดิษฐงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
3. บริการวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนและสังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. สงเสริมสนับสนุนสืบสานการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓
เปาประสงค
1. การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
2. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย
3. การพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ
4. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพดานการบริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ
2. ยกระดับคุณภาพผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย
3. เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการวิชาชีพสูชุมชน
4. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
3. สงเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาศูนยทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใหมีคุณภาพสูง
7. สงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
8. ส งเสริมสนับสนุ นการนําผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยไปใช
ประโยชนในชุมชนและสังคม
9. สงเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับ
การยอมรับในการขยายผลไปสูเชิงพาณิชย
10. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
11. พั ฒ นาศู น ย บ มเพาะผูป ระกอบการอาชีว ศึก ษาใหเ ปน ไปตามเกณฑของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการวิชาชีพ
13. สรา งจิ ตสํ านึ กใหเ กิ ดความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจเห็น คุณคาและตระหนักใน
ความสําคัญของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
14. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
15. สรางฐานการเรียนรูและการจัดองคความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
16. เชิดชูเกียรติคนดีศรีอาชีวะ
17. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔
18. การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
19. การบริหารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ตารางที่ 2.7 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ
โลรางวัลพระราชทาน ระดับ
อาชีวศึกษา ขนาดกลาง

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

รางวัล สถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน ประจําปการศึกษา
2560
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเดน
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระดับดีเดน)
โล ศูนยสถานศึกษาพอเพียง
ไดรับประกาศเกียรติคุณ “เปน
สถานศึกษาสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”
ไดรับประกาศเกียรติคุณ “เปน
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย
บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาระดับชาติ 5 ดาว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559”
โครงการตนกลาสีเขียว
การประกวดโครงการกรุงไทยตนกลา
สีขาว ปที่ 11
การประกวดโครงการกรุงไทยตนกลา
สีขาว ปที่ 11

รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
(โลรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
3 สมัย)
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

ชาติ
ชาติ

มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ
รางวัลอื่น ๆ
(Popular Vote)
รองชนะเลิศ

ชาติ
ชาติ

บริษัท ปตท. แหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

ชาติ

๑๕
ตารางที่ 2.7 (ตอ)
รายการ
ผลงานของทีมธุรกิจดีเดน ภายใต
โครงการสงเสริมการประกอบการ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
“ดานความคิดสรางสรรคดีเดน”
งานวันนักประดิษฐ ประจําป ๒๕๖๑
“เครื่องขัดตะไครน้ําบนพื้นคอนกรีต”
งานวันนักประดิษฐ ประจําป ๒๕๖๑
“เครื่องลางทะลายปาลมแบบผสม
จุลินทรีย EM เพื่อการเพาะเห็ดฟาง”
โครงการ Fin ดี We can do
(ผานการคัดเลือกรอบแรก 8 ทีม)
โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริม
สุขภาพ (เขารอบ 10 ทีมสุดทาย)
การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการชีว
วิถีฯ ดีเดน การประกวดตามโครงการ
“ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
การดําเนินงานภายในวิทยาลัยดีเดน
การประกวดตามโครงการ “ชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน”
งานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน การ
ประกวดตามโครงการ “ชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน” ประจําป 2560
การประกวด“การแสดงนาฏมวยไทย”

รางวัล
รองชนะเลิศ

รางวัลอื่น ๆ
(รางวัล
เหรียญเงิน)
รางวัลอื่น ๆ
(รางวัล
เหรียญเงิน)
รางวัลอื่น ๆ
(ไดรับเงินรางวัล
Seed Money
10,000 บาท)
รางวัลอื่น ๆ
(ไดรับเงิน
สนับสนุน
10,000 บาท)
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ชาติ

ธนาคารแหงประเทศไทย

ชาติ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาค

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัด บริษัทอีซูซุ จํากัด สุราษฎรธานี

๑๖
ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
หนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ประจําป
2561 “เครื่องลางไขเค็มระบบรี
ไซเคิลน้ํา”
โรงเรียนประชาธิปไตยดีเดน ระดับ
อาชีวศึกษา
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(STEM Education) การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ อวท.
มีผลการประเมินศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ๕
ดาว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖0
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว
ประจําป ๒๕๖๑ (Youth
Greenovation Awards 2018)

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ
(รางวัล
เหรียญทอง)
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ชาติ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ

ชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

โครงการ Enjoy Science : Young
Makers Contest

รองชนะเลิศ

ชาติ

การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจ
ของทีมธุรกิจดีเดนภายใตโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษาเอสโซ ครั้งที่ 28 ประจําป
พุทธศักราช 2561 “การสรางและหา
ประสิทธิภาพตูบริการธูปเทียน
อัตโนมัติ” (ระดับ ปวช.)
กิจกรรมบมเพาะนักประดิษฐสาย
อาชีวศึกษา ประจําป 2561 ภาคใต
“เรื่องตูบริการธูปเทียนอัตโนมัต”ิ

รองชนะเลิศ

ชาติ

มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม
รวมกับกลุม ปตท. และสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) รวมกับบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทย สํารวจและผลิต
และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รวมกับ สมาคม
วิทยาศาสตร บริษัทเอสโซ และ
สํานักงานสงเสริมนวัตกรรม
(Start up Thailand)

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

๑๗
ตารางที่ 2.8 (ตอ)
รายการ
รางวัล
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ
ตนแบบ ภาคใต
โครงงานคุณธรรม “ธนาคารโรงเรียน
รองชนะเลิศ
ออมตามรอยพอ”
รางวัลงานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒
รางวัลอื่น ๆ
“ตูบริการธูปเทียนอัตโนมัติ”
(เหรียญเงิน)
รางวัลงานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒
รางวัลอื่น ๆ
“เครื่องสลัดพริกไทยออกจากชอ”
(เหรียญทองแดง)
รางวัลทักษะงานเครื่องยนตดีเซล
รองชนะเลิศ
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ อวท.
เกียรติบัตรเปนสถาบันที่ใหความ
รางวัลอื่น ๆ
รวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมู
คณะ เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยาง
สม่ําเสมอนานกวา ๕ ป
เกียรติบัตร เปนองคกรที่มีหนาที่
รางวัลอื่น ๆ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพที่เขารวมกิจกรรมดาน
การรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพดวยดีตลอดมา
เกียรติบัตร รวมจัดนิทรรศการ “เมือง
รางวัลอืน่ ๆ
เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
และหุนยนต” งาน “อาชีวะสราง
ความสุข สูชายแดนใต”
การประเมินหนวยองคการมาตรฐาน
รองชนะเลิศ
ดีเดน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
รองชนะเลิศ
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอส
โซ ครั้งที่ 28 ประจําปพุทธศักราช
2561 “การสรางและหา
ประสิทธิภาพตูบริการธูปเทียน
อัตโนมัติ” (ระดับ ปวช.)
การแขงขัน “นาฏมวยไทย” ระดับ
รองชนะเลิศ
ภูมิภาค

ระดับ
ใหโดย
ชาติ ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต
ชาติ ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ชาติ

สภากาชาดไทย

ชาติ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ภาค

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล จํากัด

๑๘
ตารางที่ 2.8 (ตอ)
รายการ
รางวัล “กองลูกเสือดีเดน (ชาย)”
กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคใต
รางวัล “ผานมาตรฐานกิจกรรมฐาน
ผจญภัยในระดับดีมาก” กิจกรรมงาน
ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต
รางวัล “ผานหมูมาตรฐานดีเดน
ประจําวันที่ 27 , 28 , 29 มิถุนายน
2561” กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษาเอสโซ ครั้งที่ 28 ประจําปพุทธศักราช
2561 “ผลของฮอรโมนผลไมตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟางที่
เพาะดวยทะลายปาลมในโรงเรือน”
(ระดับ ปวส.)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษาเอสโซ ครั้งที่ 28 ประจําปพุทธศักราช
2561 “การสรางและหา
ประสิทธิภาพตูบริการธูปเทียน
อัตโนมัติ” (ระดับ ปวช.)
การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 1
การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 7

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ภาค พ.ส.น.อ. ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

พ.ส.น.อ. ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

พ.ส.น.อ. ภาคใต

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

ภาค

รองชนะเลิศ

ภาค

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๙
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ
รางวัล
ระดับ
ใหโดย
นายวิชิต วิเชียร
รางวัลอื่น ๆ
จังหวัด สมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎรธานี
ไดรับรางวัล “เพชรนารายณ”
ประจําป 2560 สาขาผูบริหารดีเดน
ชาติ สํานักวิจัยแหงชาติ
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา
รางวัลอื่น ๆ
กันลือนาม ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ
(รางวัล
“เครื่องขัดตะไครน้ําบนพื้นคอนกรีต
เหรียญเงิน)
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ”
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ ,
รางวัลอื่น ๆ
ชาติ สํานักวิจัยแหงชาติ
นายสัจกร ทองมีเพชร
(รางวัล
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ “เครื่องลาง
เหรียญเงิน)
ทะลายปาลมแบบผสมจุลินทรีย EM
เพื่อการเพาะเห็ดฟาง”
นายประเสริฐ ทองสาลี , นายณรงค
รางวัลอื่น ๆ(นักกีฬา ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง
แกวกาฬสินธุ และนายธนายุทธ
อาชีวศึกษา
1 เหรียญเงิน และ 2
แสงประดิษฐ ครูผูควบคุมนักกีฬา
เหรียญทองแดง)
อาชีวะเกมส ระดับชาติ
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ และคณะ
รองชนะเลิศ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการ
ไทย รวมกับสํานักงาน
ชีววิถีฯ ดีเดน “เครื่องลางทะลาย
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปาลมแบบผสมจุลินทรีย EM เพื่อการ
เพาะเห็ดฟาง”
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ และคณะ
รองชนะเลิศ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการ
ไทย รวมกับสํานักงาน
ชีววิถีฯ ดีเดน “เครื่องเพาะถั่วงอก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบน้ําหมุนเวียนผสมฮอรโมนผลไม
จากจุลินทรีย EM"
นายนฤเทพ นิยมทอง เปน
รางวัลอื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
คณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
ไทย รวมกับสํานักงาน
ดําเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พัฒนาอยางยั่งยืน ระดับภาคใต
ประจําป 2560

๒๐
ตารางที่ 2.9 (ตอ)
รายการ
รางวัล
ระดับ
นายสมโชค ชูเพ็ง , นายกอบเกียรติ
ชนะเลิศ
ภาค
ยังเจริญ , นายนอย โซมาลา ,
นายประเสริฐ ทองสาลี และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ”
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา รองชนะเลิศ
ภาค
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร ,
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “อุปกรณดํานาไชยา 1”
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา รองชนะเลิศ
ภาค
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร ,
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
จารุวรรณ จิตรแหง ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “ตูบริจาคธูปเทียน
อัตโนมัติ”
นางสุวารี บุญทรง , นางวรรณวิมล
รางวัลอื่น ๆ
ภาค
คงชู , นางประกาย ใสสะอาด ,
(Popular Vote)
นางสาววนิดา มีธรรม และนางสาว
จารุวรรณ จิตรแหง ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “จมูกขาวทิพย”
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา
ชนะเลิศ
จังหวัด
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร ,
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “อุปกรณดํานาไชยา 1”
นางสุวารี บุญทรง , นางวรรณวิมล
รองชนะเลิศ
จังหวัด
คงชู , นางประกาย ใสสะอาด ,
นางสาววนิดา มีธรรม และนางสาว
จารุวรรณ จิตรแหง ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “จมูกขาวทิพย”

ใหโดย
อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๒๑
ตารางที่ 2.9 (ตอ)
รายการ
นายสมโชค ชูเพ็ง , นายกอบเกียรติ
ยังเจริญ , นายนอย โซมาลา ,
นายประเสริฐ ทองสาลี และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ”
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร ,
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “อุปกรณบําบัดน้ําทิ้งจาก
ครัวเรือนแบบผสมจุลินทรีย EM เพื่อ
สงเสริมสุขอนามัยในครัวเรือนและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม”
นางสุวารี บุญทรง,นางวรรณวิมล คงชู
นางประกาย ใสสะอาด , นางสาว
วนิดา มีธรรม ,นางสาวสุวารี
ดําสุวรรณ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ
“สาคูไสเห็ดเพื่อสุขภาพ”

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
นายวิชิต วิเชียร ไดรับรางวัล
ผูบริหารสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
นายวิชิต วิเชียร ไดรับโลเกียรติคุณ
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมองคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

๒๒
ตารางที่ 2.10 (ตอ)
รายการ
นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
อํานวยการ ในงานประชุมวิชาการ
องคการ นักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
นายวิชิต วิเชียร เปนผูจัดการทีม กีฬา
มวยสากลสมัครเลนหญิง การแขงขัน
กีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓
นายวิชิต วิเชียร ไดรวมจัดนิทรรศการ
“เมืองเทคโนโลยี นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และหุนยนต” งาน
“อาชีวะสรางความสุข สูชายแดนใต”
นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาครูฝกใน
สถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หลักสูตร 30 ชั่วโมง) (In –
Company Trainers Training)
นายวิชิต วิเชียร เปนรองประธาน
กรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขัน
ทักษะลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7
นายวิชิต วิเชียร เปนประธาน
กรรมการฝายพิธีการ งานชุมนุม
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7
นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
ฝายอํานวยการ การจัดการแขงขัน
กีฬามวยไทยสมัครเลน การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 16

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

พ.ส.น.อ. ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

พ.ส.น.อ. ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

๒๓
ตารางที่ 2.10 (ตอ)
รายการ
นายวิชิต วิเชียร เปนประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคใต
นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
อํานวยการ ในงานประชุมวิชาการ
องคการ นักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยฯ ระดับภาค ภาคใต
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
นายวิชิต วิเชียร เปนประธานการ
ตัดสิน ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร –
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 28
นางสาวปรารถนา เชาวนเสฏฐกุล
เปนคณะกรรมการดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธสําหรับครู
เลขานุการ เพื่อการจัดการเรียนรูใน
ยุคการศึกษา 4.0 ระดับพื้นฐาน
นางสาวปรารถนา เชาวนเสฏฐกุล
เปนคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาครูฝกในสถาน
ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (หลักสูตร
30 ชั่วโมง) (In – Company
Trainers Training
นางสาวปรารถนา เชาวนเสฏฐกุล
เปนคณะกรรมการฝายอํานวยการ
การจัดการแขงขันกีฬามวยไทย
สมัครเลน การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาคใต

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

๒๔
ตารางที่ 2.10 (ตอ)
รายการ
นางนฤมล แยมศรี เปนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ในงานประชุมวิชาการ
องคการ นักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
นางนฤมล แยมศรี ผานการอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผูนํา
ขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ 829 ณ คาย
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางนฤมล แยมศรี เปนคณะกรรมการ
ฝายอํานวยการ การจัดการแขงขัน
กีฬามวยไทยสมัครเลน การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 16
นางนฤมล แยมศรี เปนพิธีกร/โฆษก
สนามกีฬามวย ไทยและมวยสากล
สมัครเลน การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค
ภาคใต ครั้งที่ 16
นายวันชัย พันเรือง เปน
คณะกรรมการดําเนินงาน ในงาน
ประชุมวิชาการองคการ นักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทยฯ ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
นายวันชัย พันเรือง ไดรวมจัด
นิทรรศการ “เมืองเทคโนโลยี
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และหุนยนต”
“อาชีวะสรางความสุข สูชายแดนใต”
นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ เปน
คณะกรรมการดําเนินงาน ในงาน
ประชุมวิชาการองคการ นักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทยฯ ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

๒๕
ตารางที่ 2.10 (ตอ)
รายการ
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ
เปนคณะกรรมการดําเนินงาน ในงาน
ประชุมวิชาการองคการ นักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทยฯ ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ
เปนคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
ของผูเรียนอาชีวศึกษา ภายใตการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตรฯ – อาชีวศึกษา
– เอสโซ ระดับชาติ
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ
ไดรวมจัดนิทรรศการ “เมือง
เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
และหุนยนต” งาน “อาชีวะสราง
ความสุข สูชายแดนใต”
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา
กันลือนาม นายสัจกร ทองมีเพชร
ครูที่ปรึกษาไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2561
นางสุวารี บุญทรง เปนตัวแทนครูไป
ศึกษาดูงานดานศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ณ ประเทศ
สิงคโปร ระหวางวันที่ 4 – 15
มิถุนายน 2561
นายณรงค แกวกาฬสินธุ
ไดรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวะ”
นายณรงค แกวกาฬสินธุ , นางสาว
เกศรา คงเจริญ ,นายสุริยา กันลือนาม
ครูที่ปรึกษา โครงการ Enjoy
Science : Young Makers Contest

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) รวมกับบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๖
ตารางที่ 2.10 (ตอ)
รายการ
นายณรงค แกวกาฬสินธุ , นางสาว
เกศรา คงเจริญ,นายสุริยา กันลือนาม
ครูที่ปรึกษา โครงการประกวด
นวัตกรรมสีเขียว ประจําป ๒๕๖๑
(Youth Greenovation Awards
2018)
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนาย
สุริยา กันลือนาม ครูที่ปรึกษาผลงาน
เรื่อง กระบวนการเพาะเห็ดจาก
ทะลายปาลมลดปญหามลภาวะดาน
สิ่งแวดลอมและสงเสริมสุขภาพดวย
นวัตกรรมเครื่องลางทะลายปาลมผสม
จุลินทรีชีวภาพ
นางสุวารี บุญทรง,นางวรรณวิมล คงชู
นางสาววนิดา มีธรรม ครูที่ปรึกษา
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา (การ
คัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจของ
ทีมธุรกิจดีเดน จมูกขาวทิพย)
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ, นายสัจกร
ทองมีเพชร ,นางสาวสุวารี ดําสุวรรณ
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ
ตูบริการธูปเทียนอัตโนมัติ
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ นายสัจกร
ทองมีเพชร และนายสุริยา กันลือนาม
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่อง ผลของฮอรโมนผลไมตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟาง
ที่เพาะดวยทะลายปาลมในโรงเรือน
นางสุวารี บุญทรง เปนวิทยากร
โครงการ“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดานการเขียนแผนธุรกิจฯ” ณ
วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม
รวมกับกลุม ปตท. และสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด วิทยาลัยสารพัดชาง
สุราษฎรธานี

๒๗
ตารางที่ 2.11 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
รายการ
นายธนภัทร โยธา
นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน
นายเกรียงไกร มิตรใจดี , นายกฤษณ
พงศ ตราชู , นางสาวอลิสา เนื่อง
ปญหา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “เครื่องขัดตะไครน้ําบนพื้น
คอนกรีตเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ”
นายณฤศักดิ์ เกตชู , นายคณิศร
ไกรสินธุ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “เครื่องลางทะลายปาลม
แบบผสมจุลินทรีย EM เพื่อการเพาะ
เห็ดฟาง”
นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน ,
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย
นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน ,
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล
วิ่งผลัดเมดเลย ชาย
นางสาวศิริลักษณ ลํายาว ไดรับรางวัล
มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 45 กิโลกรัม
นางสาวอรสา รักถิ่นเดิม ไดรับรางวัล
มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 51 กิโลกรัม
นายณัฏฐชัย หาญเพชร ไดรับรางวัล
พุงแหลน ชาย
นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน ,
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลอื่น ๆ
(รางวัล
เหรียญเงิน)

ชาติ

สํานักวิจัยแหงชาติ

รางวัลอื่น ๆ
(รางวัล
เหรียญเงิน)

ชาติ

สํานักวิจัยแหงชาติ

ชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

๒๘
ตารางที่ 2.11 (ตอ)
รายการ
นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน ,
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล
วิ่งผลัดเมดเลย ชาย
นางสาวศิริลักษณ ลํายาว ไดรับรางวัล
มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 45 กิโลกรัม
นางสาวอรสา รักถิ่นเดิม ไดรับรางวัล
มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 51 กิโลกรัม
นางสาวหัทยา จําปาทอง
มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 48 กิโลกรัม
นายปยวัฒน ยังรุงนนท
มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 75 กิโลกรัม
นายธนกร ญาสิทธิ์
มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 54 กิโลกรัม
นายนําชัย สีลาโคตร , นายอัษฎาวุธ
พรหมสุวรรณ วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ชาย
นายชิติสรรค ญาณะโค
วิ่ง 100 เมตร ชาย
นายสุทธิพงษ สันหลี , นายธนวัฒน
อินทรแดง , นายนฤเบศ เดชประมวล
พล,นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรสุทธิ์ , นางสาว
ฉัตรชฎา ศรีโสภิต , นางสาวอัปษรศรี
ไหมซอน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ”

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

๒๙
ตารางที่ 2.11 (ตอ)
รายการ
นายศรันตชัย ทองแพ , นายสรัล
ซายพิพันธุ , นายวีระเทพ สันหลี ,
นายจักรกฤษณ หวังอีน ,นายปกรณ
พรหมศักดิ์ , นายธีรโชติ สอนศรี ,
นายเศรษฐสรรค แยมเยื้อน ,
นางสาวรติมา จันทรนวล นางสาว
อลิสา เนื่องปญหา การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “อุปกรณ
ดํานาไชยา 1”
นายศรันตชัย ทองแพ , นายสรัล
ซายพิพันธุ, นายวีระเทพ สันหลี ,
นายปกรณ พรหมศักดิ์ , นายธีรโชติ
สอนศรี , นางสาวอลิสา เนื่องปญหา ,
นางสาวน้ําเพชร สุมา , นายธานี สุข
เสริม , นายมงคล นิคมวัน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
“ตูบริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ”
นางสาวจันทนา ราชสุข ,นางสาว
วาริษา ขนอม ,นางสาววันเพ็ญ
จุนเด็น , นางสาวขนิษฐา คงนุน
นางสาวไอลดา สมภักดี , นางสาว
โสภณา ชัยพรหม , นางสาวธนัญญา
อินนุพัฒน , นางสาวจินตพร ศรีแสง ,
นางสาวจินตภา ศรีแสง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “จมูกขาว
ทิพย”
นายศรันตชัย ทองแพ , นายสรัล
ซายพิพันธุ , นายวีระเทพ สันหลี ,
นายธีรโชติ สอนศรี ,นายจักรกฤษณ
หวังอีน ,นายปกรณ พรหมศักดิ์ , นาย
เศรษฐสรรค แยมเยื้อน , นางสาว
จุฑามาศ พรหมมาศ ,นางสาวรติมา
จันทรนวล การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม“อุปกรณดํานาไชยา1”

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ
(รางวัล
Honor Award)

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๓๐
ตารางที่ 2.11 (ตอ)
รายการ
นางสาวจันทนา ราชสุข ,นางสาว
วาริษา ขนอม ,นางสาววันเพ็ญ
จุนเด็น , นางสาวขนิษฐา คงนุน
นางสาวไอลดา สมภักดี , นางสาว
โสภณา ชัยพรหม , นางสาวธนัญญา
อินนุพัฒน , นางสาวจินตพร ศรีแสง ,
นางสาวจินตภา ศรีแสง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “จมูกขาว
ทิพย”
นายสุทธิพงษ สันหลี , นายธนวัฒน
อินทรแดง , นายนฤเบศ เดชประมวล
พล,นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรสุทธิ์ , นางสาว
ฉัตรชฎา ศรีโสภิต นางสาวอัปษรศรี
ไหมซอน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ”
นางสาวณัฐรีญา สงแสง , นางสาว
ศุภกานต บัวขยาย , นางสาวกัลยาณี
สุบกุบ , นางสาวจุไรรัตน ชูศิริ ,
นางสาวเบญจรัตน เครือพยัฆค ,
นางสาวสารินี คงติ๊ด , นางสาวอัจจิมา
ศิวายพราหมณ , นางสาวอาภาพัชร
บัวเสน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “สาคูไสเห็ดเพื่อสุขภาพ”
นางสาวภัทรวดี คงใหญ
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง
นายณัฐพล เผาอาย
การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย
นายธันวา คงแปน
การประกวดรองเพลงสากล ชาย
นายวิวัฒน ทิดทิม นางสาวศิริลักษณ
ลํายาว การประกวดมารยาทไทย
นางสาวภัทราภรณ สุขสงค
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๓๑
ตารางที่ 2.11 (ตอ)
รายการ
นางสาวศิวสุดา สังวรสุทธิ
การแขงขัน “ทักษะพิมพดีดอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอร”
นางสาวพนิดา หมัดมี และนางสาว
พลอยไพลิน นวลนาค
การแขงขัน “ทักษะโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่องานบัญชี”
นางสาวธันยธร ศักดา , นางสาว
ปภัสราภรณ แผนสุวรรณ และนาย
พรรณนารายณ ทองพล
การแขงขัน “ทักษะการนําเสนอสินคา
The Marketting Challenge”
นางสาวประภัสสร หีตแกว , นางสาว
ทัศณีญา วิเชียร , นางสาวธัญสิตา
นุนชื่น , นางสาวราชาวดี ลิ่มป และ
นางสาวพรนัชชา โปรยบํารุง
การแขงขัน “ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ”
นางสาวแพรวพรรณ วงษสุวรรณ และ
นางสาวรัตนภรณ ดําสมอ
การแขงขัน “ทักษะการจัดทําและ
เสนอขายรายการนําเที่ยว”
นายสถาพร ทองมาก , นายยุติ จิต
บํารุง และนายชัยณรงค ถุงทอง
การแขงขัน “ทักษะงาน
รถจักรยานยนต
นายไชยวัฒน วาสิงห , นายณรงคศักดิ์
ภักดีเรือง และนายสันติสุข บัวลอย
การแขงขัน “ทักษะงานเครื่องยนต
เล็ก”
นายศุภกฤต ไชยบรรดิษฐ ,
นายธราเทพ ทองใส นายธนกร ชะตา
การแขงขัน “งานระบบควบคุม
เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนต
ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส”

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๓๒
ตารางที่ 2.11 (ตอ)
รายการ
นายวีระเทพ สันหลี , นายธีระศักดิ์
แกวแกมเพชร นายศราวุฒิ วิทไธสง
การแขงขัน “ทักษะงานเทคโนโลยี
ยานยนตสมัยใหม”
นางสาวสุภิณญา จันทรมาศ
การประกวดรองเพลงสากล หญิง
นางสาวเสาวลักษณ มีธรรม
การประกวดเลานิทานพื้นบาน
นางสาวปยนันท ฉายากุล
การประกวดพูดในที่สาธารณะเปน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวเพ็ญนิภา ทองแบน, นายกวิน
กอสงวนสิทธิ์ , นายรัตนชัย ศักดิ์เพชร
,นายภานุพงศ คงทอง , นายจักรี
นาคใหญ , นายวรวิทย ผังจิโน , นาย
อนุวัฒน บุญพา , นายธนกร พันธครุฑ
, นางสาวเกศรา พัฒนแฟง
การประกวดดนตรีคนพันธ R

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ตารางที่ 2.12 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
รายการ
นางสาวอลิสา เนื่องปญหา ,
นายนฤศักดิ์ เกตุชู
รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “เครื่องลาง
ไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา”
นายอภิสิทธิ์ หงษา , นายสราวุฒิ
รัตนมณี , นางสาวจริยา คิดการเหมาะ
นางสาวรติมา จันทรนวล ,นางสาว
นันทิกานต นิซาและ การแขงขัน
ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงาน
สะเต็มศึกษา (STEM Education)

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

๓๓
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นายอนุชิต สุวรรณ นายไตรภพ หนูคง
และนางสาวจริยา คิดการเหมาะ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษาเอสโซ ครั้งที่ 28 ประจําป
พุทธศักราช 2561 ระดับชาติ “การ
สรางและหาประสิทธิภาพตูบริการธูป
เทียนอัตโนมัติ” (ระดับ ปวช.)
นายณัชพล แกวทองสอน
นายณรงคศักดิ์ ภักดีเรือง
“โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว
ประจําป ๒๕๖๑ (Youth
Greenovation Awards 2018)
“เครื่องลางทะลายปาลมระบบ
รีไซเคิลน้ํา
นายณรงคศักดิ์ ภักดีเรือง
นายศุภสัณฑ ชุมวรฐายี
โครงการ Enjoy Science : Young
Makers Contest “เครื่องลางทะลาย
ปาลมระบบรีไซเคิลน้ําผสมจุลินทรีย
ชีวภาพ”
นางสาวขนิษฐา คงนุน , นางสาว
พรพิมล เครือพัฒน, นางสาวณัฐนิชา
อุยสกุล ,นางสาวอนัญญา พลดี ,
นางสาววณิดา นิซาและ
การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจ
ของทีมธุรกิจดีเดนภายใตโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นายธราเทพ ทองใส และนายศุภกฤต
ไชยบรรดิษฐ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
ยานยนตดีเซลควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร บริษัทเอส
โซ และสํานักงานสงเสริม
นวัตกรรม (Start up
Thailand)

รองชนะเลิศ

ชาติ

มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม
รวมกับกลุม ปตท. และสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

รองชนะเลิศ

ชาติ

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) รวมกับบริษัทเชฟรอน
ประเทศไทย สํารวจและผลิต
และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

๓๔
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
รางวัล
นายศุภสัณฑ ชุมวรฐายี
รางวัลอื่น ๆ
ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน
นักศึกษา ในเวทีสัมมนาของ โครงการ
EchoVE Contest ระดับประเทศ
นายศุภสัณฑ ชุมวรฐายี ไดรับการ
รางวัลอื่น ๆ
คัดเลือกเปนพิธีกร (ภาคภาษาอังกฤษ)
ในพิธีเปดงานประชุมวิชาการ อวท.
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑
นายอนุชิต สุวรรณ,นายไตรภพ หนูคง
รางวัลอื่น ๆ
“ตูบริการธูปเทียนอัตโนมัติ”
(เหรียญเงิน)
งานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒
นายสิทธินนท ถิ่นสมอ นายนฤศักดิ์
รางวัลอื่น ๆ
เกตุชู “เครื่องสลัดเมล็ดพริกไทยออก (เหรียญทองแดง)
จากชอ” งานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒
นายอนุชิต สุวรรณ , นางสาวจริยา
รางวัลอื่น ๆ
คิดการเหมาะ รางวัล 5 ดาว กิจกรรม
บมเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา
ประจําป 2561 เรื่อง ตูบริการธูป
เทียนอัตโนมัติ ระดับภาคใต
นายธิติกร เพชรตอย , นายนันทศักดิ์
รางวัลอื่น ๆ
มีคํา ผานการเขารวมกิจกรรมบมเพาะ
นักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจําป
2561 เรื่อง ระบบสัญญาณเตือนภัย
จากทางตัดผานรถไฟ ระดับภาคใต
นางสาวกมลชนก พรหมวิเศษ
รองชนะเลิศ
นางสาวดลยา นพฤทธิ์ ,นายยุติ
จิตบํารุง การประกวดนวัตกรรมสราง
เสริมสุขภาพ เรื่อง กระบวนการเพาะ
เห็ดจากทะลายปาลมลดปญหา
มลภาวะดานสิ่งแวดลอมและสงเสริม
สุขภาพดวยนวัตกรรมเครื่องลาง
ทะลายปาลมผสมจุลินทรีชีวภาพ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ บริษัท วิสดอมไวด จํากัด
รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ชาติ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

๓๕
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นายนําชัย สีลาโคตร นายนันทศักดิ์ มี
คํา นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ นาย
รัชชานนท คงระบํา ,พุทธิพงศ ยังอน
วิ่ง 4x100 เมตร การแขงขันกีฬา
อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 13
นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ
วิ่งผลัดผสม การแขงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 13
นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ
วิ่ง 4x400 เมตร การแขงขันกีฬา
อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 13
นายวีระยทุธ ชูประดิษฐ
กระโดดสูง การแขงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 13
นายธัญกร เผาอาย
การประกวดรองเพลงไทยสากล
(สตริง) ชาย
นางสาวจริยา คิดการเหมาะ, นางสาว
นันทิกานต นิซา, นายสราวุฒิ รัตนมณี
นายอภิสิทธิ์ หงษา , นางสาวรติมา
จันทรนวล การประกวดผลงานสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
นายศุภกฤต ไชยบรรดิษฐ
นายธราเทพ ทองใส
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซลควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส
นายธัญกร เผาอาย
การประกวดรองเพลงไทยสากล
(สตริง) ชาย
นายอนุชิต สุวรรณ นายไตรภพ หนูคง
และนางสาวจริยา คิดการเหมาะ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 28 เรื่อง
การสรางและหาประสิทธิภาพตูบริการ
ธูปเทียนอัตโนมัติ

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ
(ชมเชย)

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

๓๖
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นางสาวสุพรรณี สืบวงค
มวยไทยสมัครเลน รุนน้ําหนักไมเกิน
๔๘ กิโลกรัม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นางสาวสุพรรณี สืบวงค
นักกีฬามวยไทยยอดเยี่ยมหญิง
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ และ
นางสาวเจนจิรา ชูประดิษฐ วิ่ง
4x400 เมตรการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมสครั้งที่16
นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ
วิ่งผลัดผสม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นายนําชัย สีลาโคตร ,นายนันทศักดิ์
มีคํา, นายบัณยวัทน เตียงทอง ,นาย
อัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ ,นายรัชชา
นนท คงระบํา ,นายพุทธิพงศ ยังอน
วิ่ง 4x400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส
ครั้งที่ 16
นายธีรภัทร ชุมทอง
มวยสากลสมัครเลน รุนน้ําหนักไมเกิน
52 กิโลกรัม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นางสาวหัทยา จําปาทอง
มวยสากลสมัครเลน รุนน้ําหนักไมเกิน
48 กิโลกรัม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นางสาวเจนจิรา ชูประดิษฐ วิ่งขามรั้ว
400 เมตร การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 16

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ
(ถวยรางวัล
นักกีฬามวยไทย
ยอดเยี่ยมหญิง)
ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

๓๗
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นางสาวปวีณา คงนคร
พุงแหลน การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นางสาวศราวดี บัวเสน เขยงกาว
กระโดด การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 16

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

นายนําชัย สีลาโคตร, นายบัณยวัทน
เตียงทอง ,นายพิสิษฐ กาญจนวิจิตร
นายณัฐดนัย เทศนาม ,นายอัษฎาวุธ
พรหมสุวรรณ วิ่ง 4x400 เมตร การ
แขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
เกมส ครั้งที่ 16
นายนําชัย สีลาโคตร วิ่ง 200 เมตร
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นายนันทศักดิ์ มีคํา วิ่ง 100 เมตร
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นายธีรพล สืบวงค วิ่ง 800 เมตร
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นายธรรมชาติ ละลา วิ่ง 800 เมตร
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นายวีระยทุธ ชูประดิษฐ กระโดดสูง
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งที่ 16
นายนําชัย สีลาโคตร
วิ่ง 200 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๓๘
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นางสาวธัญลักษณ ชูจิตร
เปตอง หญิงเดี่ยว การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ
วิ่ง 400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นางสาวพิชญสินี ภักดีเรือง , นางสาว
กิ่งกาญจน แขงขัน ,นางสาวอณิมา
จําป เปตอง ทีมหญิง การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายจักรกฤษณ หวังอีน, นายสรวิชญ
สุขเจริญ ,นายปกรณชัย ชุมสวัสดิ์
เปตอง ทีมชาย การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายรัชชานนท คงระบํา
วิ่ง 100 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายธีรพล จันทวงค
วิ่ง 800 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายรัชชานนท คงระบํา, นาย
นันทศักดิ์ มีคํา , นายพุทธิพงศ ยังอน
,นายนําชัย สีลาโคตร วิ่ง 4x100
เมตร การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๓๙
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นายรัชชานนท คงระบํา, นาย
นันทศักดิ์ มีคํา นายพิสิษฐ กาญจน
วิจิตร ,นายนําชัย สีลาโคตร
วิ่งผลัดผสม (เมดเลย) การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายพิสิษฐ กาญจนวิจิตร
เขยงกาวกระโดด การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายวีระยุทธ ชูประดิษฐ
กระโดดสูง การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นางสาวปวีณา คงนคร
พุงแหลน การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายภานรินทร ประเสริฐพรรณ
ทุมน้ําหนัก การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายพิสิษฐ กาญจนวิจิตร, นาย
บุญยวัทน เตียงทอง นายวีระยทุธ ชู
ประดิษฐ ,นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ
วิ่ง 4x400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ
วิ่ง 400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๔๐
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นายธรรมชาติ ละลา
วิ่ง 800 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายนันทศักดิ์ มีคํา
วิ่ง 100 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายพุทธิพงศ ยังอน
วิ่ง 200 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นางสาวสุพัตรา พลภักดี
วิ่ง 200 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายบุญยวัทน เตียงทอง
วิ่ง 400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ
กระโดดไกล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นางสาวศราวดี บัวเสน
กระโดดไกล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
นายศุภสัณฑ ชุมวรฐายี
การประกวดการพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษ
นายนันทวุฒิ ใกลชิด
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๔๑
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นางสาวจริยา คิดการเหมาะ ,นางสาว
นันทิการนต นิซา, นายอภิสิทธิ์ หงษา
นายสราวุฒิ รัตนมณี, นางสาวรติมา
จันทรนวล การแขงขันแกปญหาโดยใช
กระบวนการ STEM
นายธัญกร เผาอาย
การประกวดรองเพลงไทยสากล
(สตริง) ชาย
นายอุทัย ใสสะอาด, นายณรงคศักดิ์
ภักดีเรือง, นายไชยวัฒน วาสิงห
ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก
นายสหรัฐ โพธิ์สุ นายเกรียงไกร มิตร
ใจดี นายกฤษณพงศ ตราชู
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน
ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
นายศุภกฤต ไชยบรรดิษฐ นายธรา
เทพ ทองใส
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซลควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส
นางสาวศิวสุดา สังวรสุทธิ
ทักษะพิมพไทยและพิมพอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอร
นางสาวพรนภา แดงสุวรรณ
การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง
นางสาวพัชญสินิ ภักดีเรือง ,
นายปยะพงษ สามภูศรี
การประกวดมารยาทไทย
นายสถาพร ทองมาก, นายยุติ
จิตรบํารุง, นายธนานนท กลับศรี
ทักษะงานรถจักรยานยนต
นายธนทัต ทองสาลี, นายพรเทพ
หนูเผือก, นายธิติกร เพชรตอย
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

๔๒
ตารางที่ 2.12 (ตอ)
รายการ
นางสาวทิพวรรณ พรหมชวย
นางสาวอวัสดา จรวิเศษ
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
นางสาวชนกานต ทิพยบรรพต
นางสาวเมทินี นาครอด
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นางสาวสุนิษา ชัยภักดี
การประกวดรองเพลงไทยสากล
(สตริง) หญิง
นางสาวสุภิณญา จันทรมาศ
การประกวดรองเพลงไทย สากล หญิง
นายกฤษณะ ทุมขนอน
การประกวดรองเพลงไทย ลูกทุง ชาย
นางสาวภัทรวดี คงใหญ
การประกวดรองเพลงไทย ลูกทุง หญิง
นายณัชพล แกวทองสอน
นางสาวดลยา นพฤทธิ์
ทักษะการขายสินคาออนไลน
นางสาวอัปษรศรี ไหมซอน
นางสาวรัตนาภรณ ดําสมอ
ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการ
นําเที่ยว
นายอนุชิต สุวรรณ นายไตรภพ หนูคง
และนางสาวจริยา คิดการเหมาะ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 28 เรื่อง
การสรางและหาประสิทธิภาพตูบริการ
ธูปเทียนอัตโนมัติ
นายคณิศร ไกรสินธุ , นายนฤศักดิ์
เกตชู , นางสาวไอลดา สมภักดี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 28 เรื่อง
ผลของฮอรโมนผลไมตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟาง
ที่เพาะดวยทะลายปาลมในโรงเรือน

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ใหโดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชี วิ ตเป น ไปตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิอาชีว ศึกษาแตล ะระดับ การศึกษา สามารถประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
สุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน าที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พระมหากษัต ริ ย ทรงเป น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับ ปรุงรายวิช าเดิม หรือกํ าหนดรายวิช าใหม หรือกลุมวิช า
เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทํางาน ตามหลักสู ตร มาตรฐานคุณวุ ฒิอาชีว ศึกษาแตล ะระดับ การศึกษา ตามระเบีย บหรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล
ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิ บัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิ ทยบริ การ สื่ อ แหล งเรีย นรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึ กษามี ความสํ า เร็จ ในการดําเนิน การบริห ารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
สํ าคั ญ ที่ ห น ว ยงานต น สั ง กั ดหรื อหน ว ยงานที่กํากั บ ดูแ ลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรว มมื อของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง
ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึ กษาส งเสริ มสนั บ สนุน ให มีการจัดทํ านวัต กรรม สิ่ง ประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
3.3 ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเปนที่ยอมรับของชุมชน
หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

๔๕

สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู

คน

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. จํานวน 202 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 101 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน
- รวมทั้งสิ้น จํานวน 303 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน จํานวน 459

1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 61.40
- ระดับ ปวส. รอยละ 77.69
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 66.01 ของจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนทั้งหมด
1.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
ใหความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาที่วิทยาลัยฯ และสถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะ
แนวผูเรียน จนทําใหมีผูเรียนสําเร็จการศึกษารอยละ 66.01 เมื่อเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา ซึ่งถือวา
อยูในระดับคุณภาพที่ดีและยอมรับได
1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 40 คน และมีครูที่ปรึกษาธุรกิจ จํานวน 10 คน
2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 40 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ :
1. ร อยละของผูเรีย นที่ป ระสบความสําเร็จ สูการเปน ผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย
2. มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑประเมินที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ทีมธุรกิจจมูกขาวทิพย โครงการผลิตและจําหนายจมูกขาวทิพย ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการอาชีวะสรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ ประเภทผลการดําเนินงานดีเดน
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ปงบประมาณ 2561 ซึ่งนักเรียนจํานวน 5 คน และครูที่ปรึกษาจํานวน 1 คนไดเดินทางไปดูงานดานการ
ประกอบการ ณ ประเทศสิงคโปร
1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครองและชุมชนสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ ในการเปนผูประกอบการ ชุมชนเปนแหลงเรียนรูในการประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ ของ
ผู เ รี ย น และผู ป กครองให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก ผู เ รี ย นในการจั ด ทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ศู น ย บ ม เพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอกและชุมชน ใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จน
ไดรับรางวัลในระดับชาติ ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รวมจํานวน 75 ชิ้น
1.3.2) เชิงคุณภาพ :
1. รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน
2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ได
นําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน
1.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลงทดลอง
ใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ ภาค และจังหวัด ตลอดจนการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับชุมชน และองคกร หนวยงาน
ภายนอก ให การยอมรั บ ยกยอง สถานศึ กษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีเลิศ
1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ รวม 26
คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 4
รางวัล ระดับภาค จํานวน 3 รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 12 รางวัล
1.4.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการสงเสริม สนับสนุน
ผูเรียนในการฝกทักษะการแขงขันวิชาชีพ และใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตาง ๆ ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีเลิศ
1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เปน
ดังนี้
- ระดั บ ปวช. จํ า นวน 225 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน
- ระดั บ ปวส. จํ า นวน 104 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 104 คน
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- รวมจํานวนทั้งสิ้น 329 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน
ครั้งแรก เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 99.56
- ระดับ ปวส. รอยละ 100
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 99.70 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรทั้งหมด
1.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาที่มีจํานวนผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรอยละ 99.70 ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
1.6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช. จํ า นวน 164 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 60 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 104 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 224 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 72.57
- ระดับ ปวส. รอยละ 57.69
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 67.88 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรทั้งหมด
1.6.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับสถานศึกษา
ที่มีผูเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีว ศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติขึ้นไปรอยละ 67.88 ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีและยอมรับได
1.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ที่มีงานทําและศึกษา เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช.จํานวน 164 คน จากจํานวนผูเรีย นที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
จํานวน 188 คน
- ระดั บ ปวส. จํานวน 99 คน จากจํ านวนผูเรีย นที่สําเร็จ การศึกษาทั้งหมด
จํานวน 116 คน
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จํานวน 304 คน

- รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 263 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง หมด

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษาตอ ที่ไดรับการประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช.จํ า นวน 119 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและ
ศึกษาตอ ทั้งหมด จํานวน 164 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 50 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษา
ตอ ทั้งหมด จํานวน 99 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 169 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษา
ตอ ทั้งหมด จํานวน 263 คน
1.7.2) เชิงคุณภาพ :
1. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ที่มีงานทําและศึกษา
เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 87.23
- ระดับ ปวส. รอยละ 85.34
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 86.51 ของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลการประเมินตั้งแต 3.51 ขึ้นไป เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 95.80
- ระดับ ปวส. รอยละ 88.00
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 93.49 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมิน
ความพึงพอใจทั้งหมด
1.7.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับในคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ตั้งแต 3.51 ขึ้นไปคิด
เปนรอยละ 93.49 ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
2) ดานทักษะและการประยุกตใช

คน

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. จํานวน 202 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 101 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน
- รวมทั้งสิ้น จํานวน 303 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน จํานวน 459
2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 61.40
- ระดับ ปวส. รอยละ 77.69
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 66.01 ของจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนทั้งหมด
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2.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
ใหความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาที่วิทยาลัยฯ และสถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะ
แนวผูเรียน จนทําใหมีผูเรียนสําเร็จการศึกษารอยละ 66.01 เมื่อเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา ซึ่งถือวา
อยูในระดับคุณภาพที่ดีและยอมรับได
2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 40 คน และมีครูที่ปรึกษาธุรกิจ จํานวน 10 คน
2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 40 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ :
1. ร อยละของผูเรีย นที่ป ระสบความสําเร็จ สูการเปน ผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย
2. มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑประเมินที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ทีมธุรกิจจมูกขาวทิพย โครงการผลิตและจําหนายจมูกขาวทิพย ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการอาชีวะสรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ ประเภทผลการดําเนินงานดีเดน
ปงบประมาณ 2561 ซึ่งนักเรียนจํานวน 5 คน และครูที่ปรึกษาจํานวน 1 คนไดเดินทางไปดูงานดานการ
ประกอบการ ณ ประเทศสิงคโปร
1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครองและชุมชนสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ ในการเปนผูประกอบการ ชุมชนเปนแหลงเรียนรูในการประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ ของ
ผู เ รี ย น และผู ป กครองให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก ผู เ รี ย นในการจั ด ทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ศู น ย บ ม เพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอกและชุมชน ใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จน
ไดรับรางวัลในระดับชาติ ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รวมจํานวน 75 ชิ้น
2.3.2) เชิงคุณภาพ :
1. รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน
2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ได
นําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน
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2.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลงทดลอง
ใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ ภาค และจังหวัด ตลอดจนการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับชุมชน และองคกร หนวยงาน
ภายนอก ให การยอมรั บ ยกยอง สถานศึ กษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีเลิศ
2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ รวม 26
คน
2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 4
รางวัล ระดับภาค จํานวน 3 รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 12 รางวัล
2.4.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการสงเสริม สนับสนุน
ผูเรียนในการฝกทักษะการแขงขันวิชาชีพ และใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตาง ๆ ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีเลิศ
2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เปน
ดังนี้
- ระดั บ ปวช. จํ า นวน 225 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน
- ระดั บ ปวส. จํ า นวน 104 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 104 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 329 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน
2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 99.56
- ระดับ ปวส. รอยละ 100
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 99.70 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรทั้งหมด
2.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาที่มีจํานวนผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรอยละ 99.70 ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
2.6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช. จํ า นวน 164 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน
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- ระดับ ปวส. จํานวน 60 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 104 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 224 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน
2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 72.57
- ระดับ ปวส. รอยละ 57.69
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 67.88 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรทั้งหมด
2.6.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับสถานศึกษา
ที่มีผูเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีว ศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติขึ้นไปรอยละ 67.88 ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีและยอมรับได
2.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
2.7.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ที่มีงานทําและศึกษา เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช.จํานวน 164 คน จากจํานวนผูเรีย นที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
จํานวน 188 คน
- ระดั บ ปวส. จํานวน 99 คน จากจํ านวนผูเรีย นที่สําเร็จ การศึกษาทั้งหมด
จํานวน 116 คน
- รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 263 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง หมด
จํานวน 304 คน
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษาตอ ที่ไดรับการประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช.จํานวน 119 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและ
ศึกษาตอ ทั้งหมด จํานวน 164 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 50 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษา
ตอ ทั้งหมด จํานวน 99 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 169 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษา
ตอ ทั้งหมด จํานวน 263 คน
2.7.2) เชิงคุณภาพ :
1. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ที่มีงานทําและศึกษา
เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 87.23
- ระดับ ปวส. รอยละ 85.34
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 86.51 ของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลการประเมินตั้งแต 3.51 ขึ้นไป เปนดังนี้
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- ระดับ ปวช. รอยละ 95.80
- ระดับ ปวส. รอยละ 88.00
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 93.49 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมิน

ความพึงพอใจทั้งหมด
2.7.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับในคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ตั้งแต 3.51 ขึ้นไปคิด
เปนรอยละ 93.49 ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

คน

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
3.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. จํานวน 202 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 101 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน
- รวมทั้งสิ้น จํานวน 303 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน จํานวน 459

3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 61.40
- ระดับ ปวส. รอยละ 77.69
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 66.01 ของจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนทั้งหมด
3.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
ใหความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาที่วิทยาลัยฯ และสถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะ
แนวผูเรียน จนทําใหมีผูเรียนสําเร็จการศึกษารอยละ 66.01 เมื่อเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา ซึ่งถือวา
อยูในระดับคุณภาพที่ดีและยอมรับได
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค รวม
1,053 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ :
1. รอยละของจํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิด
เปนรอยละ 100
2. มีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3. ไดรับการคัด เลือกใหเป นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตน แบบ ในการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ประจําปการศึกษา 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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4. ไดรับรางวัล สถานศึกษาสงเสริมประชาธิปไตยดีเดน ในระดับอาชีวศึกษา จาก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ปการศึกษา 2561
5. ไดรับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ ภาคใต จากศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต ประจําปการศึกษา 2561
3.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ ยก
ยอง สถานศึกษาในการดูและและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคไดเปน
อยางดี สามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาอื่นได ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 40 คน และมีครูที่ปรึกษาธุรกิจ จํานวน 10 คน
2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 40 คน
3.3.2) เชิงคุณภาพ :
1. ร อยละของผูเรีย นที่ป ระสบความสําเร็จ สูการเปน ผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย
2. มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑประเมินที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ทีมธุรกิจจมูกขาวทิพย โครงการผลิตและจําหนายจมูกขาวทิพย ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการอาชีวะสรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ ประเภทผลการดําเนินงานดีเดน
ปงบประมาณ 2561 ซึ่งนักเรียนจํานวน 5 คน และครูที่ปรึกษาจํานวน 1 คนไดเดินทางไปดูงานดานการ
ประกอบการ ณ ประเทศสิงคโปร
3.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครองและชุมชนสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ ในการเปนผูประกอบการ ชุมชนเปนแหลงเรียนรูในการประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ ของ
ผู เ รี ย น และผู ป กครองให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก ผู เ รี ย นในการจั ด ทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ศู น ย บ ม เพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอกและชุมชน ใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูป ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จน
ไดรับรางวัลในระดับชาติ ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รวมจํานวน 75 ชิ้น
3.4.2) เชิงคุณภาพ :
1. รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน
2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ได
นําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน
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3.4.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลงทดลอง
ใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ ภาค และจังหวัด ตลอดจนการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับชุมชน และองคกร หนวยงาน
ภายนอก ให การยอมรั บ ยกยอง สถานศึ กษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีเลิศ
3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ รวม 26
คน
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 4
รางวัล ระดับภาค จํานวน 3 รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 12 รางวัล
3.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการสงเสริม สนับสนุน
ผูเรียนในการฝกทักษะการแขงขันวิชาชีพ และใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตาง ๆ ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีเลิศ
3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เปน
ดังนี้
- ระดั บ ปวช. จํ า นวน 225 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน
- ระดั บ ปวส. จํ า นวน 104 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 104 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 329 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน
3.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 99.56
- ระดับ ปวส. รอยละ 100
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 99.70 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรทั้งหมด
3.6.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาที่มีจํานวนผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรอยละ 99.70 ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช. จํ า นวน 164 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน
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- ระดับ ปวส. จํานวน 60 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 104 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 224 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน
3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 72.57
- ระดับ ปวส. รอยละ 57.69
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 67.88 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรทั้งหมด
3.7.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับสถานศึกษา
ที่มีผูเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีว ศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติขึ้นไปรอยละ 67.88 ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีและยอมรับได
3.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
3.8.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ที่มีงานทําและศึกษา เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช.จํานวน 164 คน จากจํานวนผูเรีย นที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
จํานวน 188 คน
- ระดั บ ปวส. จํานวน 99 คน จากจํ านวนผูเรีย นที่สําเร็จ การศึกษาทั้งหมด
จํานวน 116 คน
- รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 263 คน จากจํ า นวนผู เ รี ย นที่สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง หมด
จํานวน 304 คน
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษาตอ ที่ไดรับการประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ เปนดังนี้
- ระดั บ ปวช.จํานวน 119 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ มีงานทํ าและ
ศึกษาตอ ทั้งหมด จํานวน 164 คน
- ระดับ ปวส. จํานวน 50 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษา
ตอ ทั้งหมด จํานวน 99 คน
- รวมจํานวนทั้งสิ้น 169 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษา
ตอ ทั้งหมด จํานวน 263 คน
3.8.2) เชิงคุณภาพ :
1. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ที่มีงานทําและศึกษา
เปนดังนี้
- ระดับ ปวช. รอยละ 87.23
- ระดับ ปวส. รอยละ 85.34
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 86.51 ของจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลการประเมินตั้งแต 3.51 ขึ้นไป เปนดังนี้
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- ระดับ ปวช. รอยละ 95.80
- ระดับ ปวส. รอยละ 88.00
- รวมทั้งสิ้น รอยละ 93.49 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมิน

ความพึงพอใจทั้งหมด
3.8.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับในคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ตั้งแต 3.51 ขึ้นไปคิด
เปนรอยละ 93.49 ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.9.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 12 กิจกรรม
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา จําแนกเปน
ประเภทไดดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน
- ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 20 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ จํานวน 10 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 20 คน และไดเขารวมกิจกรรมจิต
อาสา จํานวน 40 คน
- บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 12 คน ได
เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 5 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 12 คน และได
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 22 คน
- ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 111 คน ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ จํานวน 15 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 111 คน และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 661 คน
3.9.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินอยูใน
ระดับดีขึ้นไปทุกกิจกรรม
2. ร อยละของจํ านวนผูเข ารว มกิ จกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา
จําแนกเปนประเภทไดดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวิชาชีพและจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
- ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 50 ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 25 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50 และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
- บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารว มกิจ กรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ
54.55 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 22.73 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิด
เปนรอยละ 54.55 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
- ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 10.54 ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 1.42 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 10.54
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 62.77
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3. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชน จํานวน 2 ชิ้นงาน คือ "เครื่องลาง
ทะลายปาลมระบบรีไซเคิลน้ํา” ไปใชในการสรางอาชีพของกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดฟาง จํานวน 5 คน
และ"เครื่องลางไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา" ” ไปใชกับผูจําหนายไขเค็มตมสุกของนางประสงค หีตอนันต อยู
บานเลขที่ 71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี
3.9.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ ยก
ยอง สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนทั้งดานการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การบริการชุมชน
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสากับหนวยงานตาง ๆ ของชุมชน และหนวยงานภาครัฐเปนอยางดี ซึ่งถือวา
อยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
4.1.2 จุดเดน
1. สถานศึกษาไดรับรางวัลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ในระดับชาติหลายรางวัล
2. สถานศึกษาไดรับรางวัลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระในระดับชาติหลายรางวัล
3. สถานศึกษาไดรับรางวัลดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับชาติ
หลายรางวัล
4. สถานศึกษาไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติหลายรางวัล
5. สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ รองรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอร
2. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการแขงขันดานทักษะวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ
3. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการประกวด แขงขัน ผลงานดาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึ กษาควรจัดทํา โครงการเพื่อพัฒ นาผูเรีย นในรายวิช าภาษาอังกฤษและการใช
คอมพิวเตอร
2. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ
3. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวมการประกวด แขงขัน ผลงานดาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รวม 3 ประเภทวิชา จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 15 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีคุณภาพใน
ระดับดีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
2. กระบวนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีดังนี้
- มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานครอบคลุมทุกสาขาวิชาและสาขา
งาน และไดจัดทํารายงานสรุปความตองการของตลาดแรงงานรายงานใหสถานศึกษาทราบ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
- ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
- สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ทุกสาขาวิชา มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิ ช าใหม หรื อกลุ มวิ ช าเพิ่ มเติ ม ให ทัน ตอการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทุกสาขาวิชา และมีการ
พั ฒ นาหลั ก สู ตรร ว มกั บ สถานประกอบการทุ ก สาขาวิ ช า นอกจากนั้น ยัง มี การพัฒ นารายวิ ช าใหม ใ น
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองความตองการในโลกยุค 4.0 (หลักสูตร E to E) ไดแก วิชาซอมบํารุง
เครื่องเรือOUT BOARD
- มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้น ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ ทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยสถานศึกษา
ไดมีการนิเทศติดตามผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง
1.1.3) ผลสะทอน : ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ให
การยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหสถานประกอบการไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดแผนการเรียนที่สอดคลองกับความตองการสถานประกอบการ ซึ่งอยูในระดับที่ ยอดเยี่ยม
1.2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาที่มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม 14 สาขาวิชา จาก
จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 15 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาที่มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม คิดเปนรอยละ
93.33 ของสาขาวิชาทั้งหมด
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1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ
สถานศึกษาที่มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ยอดเยี่ยม
1.3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับดีทุก
แผนการจัดการเรียนรู (ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษามี 3 ระดับ คือ ควรปรับปรุง
พอใช ดี)
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก เชน สมศ. ใหการยอมรับในคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ยอดเยี่ยม
1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 40 คน
2. จํานวนแผนการจัดการเรียนรู รวมจํานวน 402 แผน
1.4.2) เชิงคุณภาพ :
1. รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 97.50
2. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ของ
แผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด
1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก เชน สมศ. ใหการยอมรับในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู และครูไดนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ยอดเยี่ยม
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1.1 การจัดการเรียนการสอน
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 38 คน จาก
ครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 39
คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่มีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจํานวน 39 คน จากครูผูสอน
ทั้งหมด 40 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
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5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิด
เปนรอยละ 97.00
1.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 39 คน จาก
ครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา
เปนปจจุบนั จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิด
เปนรอยละ 97.50
2.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนของสถานศึกษา ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 58 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 58 หองเรียน
2.3.2) เชิงคุณภาพ : 1. รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
2. สถานศึกษามีสัญญาณเครือขายครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา ดวย
ความเร็ว 100 Mbps
2.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
คุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษา
ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
3) ดานการบริหารจัดการ
3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 40 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
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2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน
40 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน
39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 27 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
คิดเปนรอยละ 92.50
3.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
สมรรถนะของครูผูสอน ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
คิดเปนรอยละ 100
3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารแบบมีสวนรวม อยูในระดับดีมาก และมี
ขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
- ผูบริหารสถานศึกษาใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีสวน
รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
- สถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ ทุกคน
มีสวนรวมในการกําหนด MOTTO : กลยุทธ 9 ประการ “สูความสําเร็จ” ของสถานศึกษา
3.2.3) ผลสะทอน : ผู ปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก หรือผูมีสว น
เกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา อยู ใ นระดั บ ดี และมี ข อ มู ล การบริ ห ารจั ด การระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
- มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 9 ดาน
- มี ร ะบบสารสนเทศสํ าหรับ การบริ ห ารงานตามโครงสร างของสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สารสนเทศ

- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
- มีการประเมินประสิทธิภาพระบบ รวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบ
- มีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน

การบริหารจัดการศึกษา
3.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริมาณ :
1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ
33.33 (จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 15 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 20.04 (จํานวน
ผูเรียน 211 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 1,053 คน)
3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อยูในระดับดีมาก และมีขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ขั้นตอนที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ขั้นตอนที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
- ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการะดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 (15 สาขาวิชา จากทั้งหมด 15 สาขาวิชา)
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินโครงการการระดมทรัพยากร อยูใ นระดับดีมาก และ
มีขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
- มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการศึกษา
- มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ
- มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 15 สาขาวิชา คิด
เปนรอยละ 100
- มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานทุนการศึกษา 23
ทุน รวมจํานวน 134,000 บาท ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวม 10 รายการ ดานทรัพยากรบุคคล
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(วิทยากร) รวม 21 คน ได รั บ ความรว มมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภ าคีจ ากสถาน
ประกอบการ จํานวน 51 แหง
3.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
3.6.1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ที่ไดรับการพัฒนา
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100
3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินดานอาคารสถานที่ หองเรียน หอวปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน อยูในระดับดีมาก และมีขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ดังนี้
- มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
- มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
ห องเรี ย น ห องปฏิ บั ติการ แหล งเรี ย นรู โรงฝกงาน และสิ่งอํ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียน
- มี การพั ฒ นาและดู แลสภาพแวดล อม ภูมิ ทัศ น อาคารสถานที่ หอ งเรีย น
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด
- มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
เรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
- มี การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาสภาพแวดล อม ภู มิทั ศน อาคารสถานที่ หอ งเรีย น
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
3.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ เขามาใชบริการ
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานของสถานศึกษา ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษา
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพดานระบบสาธารณูปโภค อยูในระดับดีมาก
และมีขอมูลระบบสาธารณูปโภค ดังนี้
- มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพที่ใชงานในสถานศึกษา
- มีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
- มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
- มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
- มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
3.7.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูใน
ระดับดีมาก ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คิด
เปนรอยละ 96.68
3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับดีมาก
และมีขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ดังนี้
- มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง
ตอเนื่อง
- มีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูสนใจ
- ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
- มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด ผูเรียน
ทุกคนไดเขาใชบริการหองสมุด
- ทุกแผนกวิชามีสื่อ อุปกรณ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และมีหองเรียน
เฉพาะทาง จํานวน 5 หอง ไดแก หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาชางยนต หองเรียนเทคโนโลยี
เฉพาะทางแผนกวิชาชางไฟฟา หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาการบัญชี หองเรียนพุทธทาส
ศึกษา และหองเรียนทันสมัย (Active Learning Room)
3.8.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
อยูในระดับดีมาก ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต 100 Mbps และใหครอบคลุม
พื้นที่ใชงานทุกจุดภายในสถานศึกษา
3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี และมีขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้
- มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
- มีผูรับ ผิดชอบดูแล และบริห ารจัด การขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล
- มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา โดยมี
ความเร็ว 100 Mbps
- มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
- มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
3.9.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพ
ยอด
เยี่ยม
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3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 58 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 58 หองเรียน
3.10.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
3.10.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับดี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ
33.33 (จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 15 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 20.04 (จํานวน
ผูเรียน 211 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 1,053 คน)
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อยูในระดับดีมาก และมีขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ขั้นตอนที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ขั้นตอนที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
- ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการะดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 (15 สาขาวิชา จากทั้งหมด 15 สาขาวิชา)
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินโครงการการระดมทรัพยากร อยูในระดับดีมาก
และมีขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
- มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการศึกษา
- มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ
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- มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 15 สาขาวิชา คิด
เปนรอยละ 100
- มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานทุนการศึกษา 23
ทุน รวมจํานวน 134,000 บาท ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวม 10 รายการ ดานทรัพยากรบุคคล
(วิทยากร) รวม 21 คน ได รั บ ความรว มมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภ าคีจ ากสถาน
ประกอบการ จํานวน 51 แหง
1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 12 กิจกรรม
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา จําแนกเปน
ประเภทไดดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน
- ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 20 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ จํานวน 10 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 20 คน และไดเขารวมกิจกรรมจิต
อาสา จํานวน 40 คน
- บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 12 คน ไดเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 5 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 12 คน และไดเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 22 คน
- ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 111 คน ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ จํานวน 15 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 111 คน และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 661 คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินอยู
ในระดับดีขึ้นไปทุกกิจกรรม
2. รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา
จําแนกเปนประเภทไดดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวิชาชีพและจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
- ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 50 ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 25 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50 และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
- บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารว มกิจ กรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ
54.55 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 22.73 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิด
เปนรอยละ 54.55 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
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- ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 10.54 ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 1.42 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 10.54
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 62.77
3. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชน จํานวน 2 ชิ้นงาน คือ "เครื่องลาง
ทะลายปาลมระบบรีไซเคิลน้ํา” ไปใชในการสรางอาชีพของกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดฟาง จํานวน 5 คน
และ"เครื่องลางไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา" ” ไปใชกับผูจําหนายไขเค็มตมสุกของนางประสงค หีตอนันต อยู
บานเลขที่ 71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี
1.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ ยก
ยอง สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนทั้งดานการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การบริการชุมชน
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสากับหนวยงานตาง ๆ ของชุมชน และหนวยงานภาครัฐเปนอยางดี ซึ่งถือวา
อยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
1.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต 100 Mbps และใหครอบคลุม
พื้นที่ใชงานทุกจุดภายในสถานศึกษา
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี และมีขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้
- มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
- มีผูรับ ผิดชอบดูแล และบริห ารจัด การขอมูล การเขาถึงขอมู ล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล
- มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา โดยมี
ความเร็ว 100 Mbps
- มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
- มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
1.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 58 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 58 หองเรียน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
1.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับดี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

4.2.2 จุดเดน

๖๘
1. สถานศึกษามีการพัฒนารายวิชาใหมที่ตอบสนองความตองการในโลกยุค 4.0
2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม ภูมิทัศน และบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
3. สถานศึกษาไดรับความไววางใจจากหนวยงานตนสังกัดใหดําเนินงานตามนโยบายสําคัญที่
หน วยงานต นสั งกั ดมอบหมายในระดับ อาชีว ศึกษาจังหวัดและในระดับ อาชีว ศึกษาภาค ภาคใตห ลาย
โครงการ
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. อัตราสวนครูตอผูเรียน
2. การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายตาง ๆ ใหเพียงพอ โดยเฉพาะหมวดการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคของผูเรียน
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดหาตําแหนงครูผูสอนแผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชาสามัญ ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
2. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณหมวดหมวดการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนเพิ่มขึ้น
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ จํานวน 40 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
จํานวน 40 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 27 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 92.50
1.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการ
ยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

๖๙
1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.2.1) เชิ งปริม าณ : รอ ยละของครูและบุคลากรที่มีสว นรว มในการบริห าร
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารแบบมีสวนรวม อยูในระดับดีมาก
และมีขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
- ผูบริหารสถานศึกษาใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีสวน
รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
- สถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ ทุกคน
มีสวนรวมในการกําหนด MOTTO : กลยุทธ 9 ประการ “สูความสําเร็จ” ของสถานศึกษา
1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก หรือผูมีสวน
เกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
1.3.2) เชิ งคุ ณภาพ : ผลการประเมิน คุณภาพของการบริห ารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับดี และมีขอมูลการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
- มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 9 ดาน
- มี ร ะบบสารสนเทศสํ าหรับ การบริ ห ารงานตามโครงสร างของสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
- มีการประเมินประสิทธิภาพระบบ รวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบ
สารสนเทศ
- มีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการศึกษา
1.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการะดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 (15 สาขาวิชา จากทั้งหมด 15 สาขาวิชา)

๗๐
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินโครงการการระดมทรัพยากร อยูในระดับดี
มาก และมีขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
- มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการศึกษา
- มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ
- มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 15 สาขาวิชา คิด
เปนรอยละ 100
- มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานทุนการศึกษา 23
ทุน รวมจํานวน 134,000 บาท ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวม 10 รายการ ดานทรัพยากรบุคคล
(วิทยากร) รวม 21 คน ได รั บ ความร ว มมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภ าคีจ ากสถาน
ประกอบการ จํานวน 51 แหง
1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวม
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 12 กิจกรรม
2. จํ า นวนผูเขารว มกิจ กรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา
จําแนกเปนประเภทไดดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน
- ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 20 คน ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 10 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 20 คน และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 40 คน
- บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 12
คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 5 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 12 คน
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 22 คน
- ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 111 คน ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 15 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 111 คน และไดเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 661 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีขึ้นไปทุกกิจกรรม
2. รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิต
อาสา จําแนกเปนประเภทไดดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการ
วิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพและจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
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- ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 50 ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 25 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50 และได
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
- บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ
54.55 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 22.73 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิด
เปนรอยละ 54.55 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100
- ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 10.54 ไดเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 1.42 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปน รอยละ
10.54 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 62.77
3. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชน จํานวน 2 ชิ้นงาน คือ
"เครื่องลางทะลายปาลมระบบรีไซเคิลน้ํา” ไปใชในการสรางอาชีพของกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดฟาง
จํานวน 5 คน และ"เครื่องลางไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา" ” ไปใชกับผูจําหนายไขเค็มตมสุกของนางประสงค
หีตอนันต อยูบานเลขที่ 71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี
1.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการ
ยอมรับ ยกยอง สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนทั้งดานการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การ
บริการชุมชน และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสากับหนวยงานตาง ๆ ของชุมชน และหนวยงานภาครัฐเปน
อยางดี ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 75 ชิ้น
2.1.2) เชิงคุณภาพ :
1. รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน
2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ที่ไดนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน
2.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลง
ทดลองใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัล
ในระดั บ ชาติ ภาค และจั ง หวั ด ตลอดจนการนํ า ผลงานไปใช ป ระโยชน ใ นระดั บ ชุ ม ชน และองค ก ร
หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง สถานศึกษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ดีเลิศ
2.2 การจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 38 คน
จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
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2. จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่มีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจํานวน 39 คน จาก
ครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
5. จํ า นวนครูผูส อนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 39 คน จากครูผูสอนทั้งหมด 40 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 97.00
2.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการ
ยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
3) ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ
3.1 ผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
3.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ รวม 189 ผลงาน
3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประกวด แขงขัน ที่สถานศึกษาไดรับรางวัล จําแนกได
ดังนี้
- จําแนกตามระดับ ไดแก ระดับชาติ จํานวน 72 รางวัล ระดับภาค จํานวน 40
รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 47 รางวัล และระดับอําเภอ จํานวน 30 ผลงาน
- จําแนกตามประเภท ไดแก เปนผลงานของสถานศึกษา จํานวน 30 ผลงาน
ผลงานของผูบริหาร ครู บุคลากร จํานวน 52 ผลงาน และผลงานของผูเรียน จํานวน 107 รางวัล
3.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานองคกรภายนอก และผูมีสวน
เกี่ยวของ ใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่มีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งถือ
วาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.2
การมี แ หล ง เรี ย นรู เป น ที่ ย อบรั บ ของชุ ม ชน หน ว ยงาน องค ก ร สถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรู เปนที่ยอบรับของชุมชน หนวยงาน
องคกร สถานประกอบการ และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 แหลงเรียนรู
3.2.2) เชิ งคุ ณภาพ : มี จํ านวนหน ว ยงาน องค กร สถานประกอบการ และ
สถานศึกษาอื่น ๆ ที่ขอเขาศึกษาดูงาน จํานวน 25 ครั้ง
3.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานองคกรภายนอก และผูมีสวน
เกี่ยวของ ใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่มีแหลงเรียนรู เปนที่ยอบรับของชุมชน หนวยงาน องคกร
สถานประกอบการ และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีคณะตาง ๆ ขอศึกษาดูงานเปน
จํานวนมาก ซึ่งถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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4.3.2 จุดเดน
1. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหลายรางวัล
3. สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหนวยงานภายนอกทุกสังกัด
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหไดรับรางวัลใน
ระดับนานาชาติ
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหครูและผูเรียน ไดเขารวมการประกวด แขงขัน ดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับนานาชาติ
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนที่ได
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
93.91
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
93.75
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
93.75
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่ งประสงค
94.23
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
100.00
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
100.00
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
96.25
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
100.00
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
92.50
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
96.72
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ตารางที่ 4.2 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา พ.ศ. 2561 (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนที่ได
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
93.91
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
93.75
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
93.75
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่ งประสงค
94.23
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
100.00
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
100.00
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
97.50
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
100.00
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
92.50
ประเด็นที่ 3.3 ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ
100.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
97.14
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ.2561
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

๗๕

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการ
พัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน
รายการประเมิน
ขอที่

1
2
3
4
5

รายการประเมิน

การดูแลและแนะแนวผูเรียน
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูป ระกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

3
5
5

ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2
2
3

คะแนนที่ได
จากการ
ประเมิน
(คาน้ําหนักX
คาคะแนน)
6
10
15

4

ดีเลิศ

3

12

4

ดีเลิศ

2

8

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

คา
น้ําหนัก
(50)

๗๖
ตารางที่ 5.1 (ตอ)
ขอที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

6
7

คา
น้ําหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการ
ประเมิน
(คาน้ําหนักX
คาคะแนน)
100
9

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
20
ผลการทดสอบทางการศึกษา
3
ดี
3
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
8 การมีงานทําและศึกษาตอของ
5
ยอดเยี่ยม
15
75
ผูสําเร็จการศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
235
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250
94
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2

๗๗
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนก
เปนรายการประเมิน
ขอที่

1

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

คา
น้ําหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการ
ประเมิน
(คาน้ําหนักX
คาคะแนน)

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5
1.1การพัฒนาหลักสูตรฐาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
สมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
5
ยอดเยี่ยม
3
15
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
5
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
เรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2 ผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใช
5
ยอดเยี่ยม
3
15
ใน การจัดการเรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

๗๘
5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร
จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน
รายการประเมิน
ขอที่

1

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

คา
น้ําหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการ
ประเมิน
(คาน้ําหนักX
คาคะแนน)

ครูผูสอน
10
1.1 การจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม
5
25
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม
3
15
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนา
5
ยอดเยี่ยม
2
10
วิชาชีพ
2 ผูบริหารสถานศึกษา
10
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมี
5
ยอดเยี่ยม
5
25
สวนรวม
2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูล
5
ยอดเยี่ยม
5
25
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
100
รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

๗๙
5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน และองคกรตาง
ๆ มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่

1
2

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

คา
น้ําหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการ
ประเมิน
(คาน้ําหนักX
คาคะแนน)
30
10

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
ยอดเยี่ยม
6
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
5
ยอดเยี่ยม
2
เรียนการสอน
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

๘๐
5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่

1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

คา
น้ําหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการ
ประเมิน
(คาน้ําหนักX
คาคะแนน)
10

อาคารสถานที่ หองเรียน
5
ยอดเยี่ยม
2
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
การใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

๘๑
5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดานปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ที่

ดานการประเมิน

คา
น้ําหนัก
(100)

คะแนนที่ได
รอยละของคะแนน
จากการประเมิน ที่ไดจากการประเมิน
แตละดาน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจาก
การประเมินของดาน X
น้ําหนักคะแนนของ
ดาน) / คะแนนรวมของ
ดาน
1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
50
235
(235 x 50) / 250 =
47.00
2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
10
50
(50 x 10) / 50 =
การสอน
10.00
3 ครูผูสอนและผูบริหาร
20
100
(100 x 20) / 100 =
สถานศึกษา
20.00
4 การมีสวนรวม
10
50
(50 x 10) / 50 =
10.00
5 ปจจัยพื้นฐาน
10
50
(50 x 10) / 50 =
10.00
รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม
485
97.00
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

๘๒

สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ตารางที่ 6.1 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. สถานศึกษาควรจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและการใช
คอมพิวเตอร
๒. สถานศึกษาควรจัดหาตําแหนงครูผูสอน
แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชา
สามัญ ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวน
ผูเรียน
๓. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ
หมวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
และงานวิจัยเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
3. โครงการแขงขันตอบปญหาออนไลน
4. โครงการติว V-NET
1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. โครงการบริหารจัดการงบประมาณอยางมี
คุณภาพ

๘๓

ภาคผนวก

๘๔

ภาคผนวก ก
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

ภาคผนวก ข
บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

๘๙

บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๙๐
บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
1. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท 0-7731-0954-5 โทรสาร 0-7743-1593
E-mail suratthani05@vec.mail.go.th Website www.cicc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2535 ในโอกาส
ครบรอบ 100 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดแบงที่ดินสาธารณะ
บริเวณบานดอนหลวง จํานวน 49 ไร 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อเปนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด า นสายอาชี พ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานและทองถิ่น และไดเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2537 ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอํานวย อมรศิลปสวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยคนแรก
การจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได จัดการเรีย นการสอนในระดั บประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ
จํานวน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
(สาขางานเทคนิคยานยนต สาขางานเทคนิ คซอมตัวถังและสีรถยนต) สาขาวิชาไฟฟากํ าลัง สาขาวิช า
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
สภาพชุมชน
ตั้งอยูหางจากตัวอําเภอไชยาและเขตเทศบาลตําบลตลาดไชยา ประมาณ ๘ กิโลเมตร หางจาก
สวนโมกขพลารามประมาณ ๔ กิโลเมตร หางจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารประมาณ ๔ กิโลเมตร
หางจากถนนเอเชีย สาย ๔๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชุมชนบริเวณใกลเคียงวิทยาลัย ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม และบริ เ วณด า นหนาวิทยาลัย มี รานคา ปลีกขนาดเล็ กไวบ ริการนั กเรีย น
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีบานเชาและหอพักไวสําหรับบริการนักเรียนนักศึกษาที่อยูไกล โดยวิทยาลัย
ได รั บ ความร ว มมื อจากผู ป ระกอบการบ านเชาและหอพักในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรีย น
นักศึกษาเปนอยางดี
สภาพเศรษฐกิจ
ผู ป กครองและประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของวิ ท ยาลั ย ส ว นใหญ มี อ าชี พ
เกษตรกรรมและอาชีพประมง มีรายไดไมแนนอนและไมมากนัก ผูเรียนของวิทยาลัยสวนใหญมีฐานะปาน
กลางหรือฐานะไมคอยดี

๙๑
สภาพสังคม
สังคมของผูเรียนในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัย สวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแบบ
คนชนบท ครอบครัวเปนครอบครัวใหญ มีคนอาศัยอยูรวมกันหลายคน ตั้งแตผูสูงอายุ คนวัยทํางาน และ
เด็ก ดังนั้นในแตละครอบจะมีคนที่มีรายไดมีเพียงบางคนแตมีภาระตองเลี้ยวดูคนหลายคน ทําใหผูเรียน
บางคนมีปญหาดานเศรษฐกิจ
แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

แผนภูมิ โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

๙๒
ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑
1. ระดับ ปวช.
จํานวน 784 คน
๒. ระดับ ปวส.
จํานวน 269 คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 1,053 คน
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 256๑
1. ระดับ ปวช.
จํานวน ๒๐๒ คน (จํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน) = 61.40%
๒. ระดับ ปวส.
จํานวน ๑๐๑ คน (จํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน) = 77.69%
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 303 คน (จํานวนผูเ รียนแรกเขา 459 คน) = 66.01%
ขอมูลบุคลากร
1. ผูบริหาร
จํานวน 5 คน
2. ครู
จํานวน 40 คน
3. บุคลากรอื่น ๆ จํานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 65 คน
ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ระดับปวช. 4 สาขาวิชา ระดับ ปวส. 4 สาขาวิชา
2. ประเภทวิชาอุพาณิชยกรรม
ระดับปวช. 3 สาขาวิชา ระดับ ปวส. 3 สาขาวิชา
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ระดับปวช. 1 สาขาวิชา ระดับ ปวส. - สาขาวิชา
ขอมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียน
จํานวน 3 หลัง
2. อาคารปฏิบัติการ
จํานวน 3 หลัง
3. อาคารวิทยบริการ
จํานวน 1 หลัง
4. อาคารอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง
5. อาคารอื่น ๆ
จํานวน 13 หลัง
ขอมูลงบประมาณ
1. งบบุคลากร
จํานวน 5,681,672.67 บาท
2. งบดําเนินงาน
จํานวน 1,038,000.00 บาท
3. งบลงทุน
จํานวน 1,500,000.00 บาท
4. งบเงินอุดหนุน
จํานวน 5,111,670.00 บาท
5. งบรายจายอื่น
จํานวน 2,000,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 15,331,342.67 บาท
ขอมูล ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ปญญาดี มีคุณธรรม นอมนําสังคม อุดมพลานามัย
อัตลักษณ
พอเพียง ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา
เอกลักษณ
องคกรแหงการเรียนรู

๙๓

เหมาะสม

ขอมูล วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ
วิสัยทัศน
เปนสถานศึกษาตนแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ
2. สรางสิ่งประดิษฐงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
3. บริการวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนและสังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่

สิ่งแวดลอม
พอเพียง

4. สงเสริมสนับสนุนสืบสานการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

เปาประสงค
1. การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
2. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย
3. การพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ
4. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพดานการบริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ
2. ยกระดับคุณภาพผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย
3. เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการวิชาชีพสูชุมชน
4. ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นในการสื บ สานทํ านุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
3. สงเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาศูนยทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใหมีคุณภาพสูง
7. สงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย
8. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ไปใชประโยชนในชุมชนและสังคม

๙๔
9. สงเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยที่มี
คุณภาพไดรับการยอมรับในการขยายผลไปสูเชิงพาณิชย
10. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
11. พั ฒ นาศู น ย บ มเพาะผูป ระกอบการอาชีว ศึกษาใหเปน ไปตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการวิชาชีพ
13. สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจเห็นคุณคาและตระหนัก
ในความสําคัญของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
14. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มในการสื บ สานทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
15. สรางฐานการเรียนรูและการจัดองคความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
16. เชิดชูเกียรติคนดีศรีอาชีวะ
17. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18. การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
19. การบริหารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ
2. ผลการประเมินตนเอง
2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน 25 ขอ) ไดคะแนน
97.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 96.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 97.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2.2 จุดเดน
1) สถานศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหลายรางวัล และหลากหลาย
ประเภท
2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาเปนอยางดี
3) สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ยกยอง จากหนวยงาน องคกรภายนอก จนเปน
สถานศึกษาตนแบบและเปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ อยางตอเนื่อง

๙๕
2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและ
การใชคอมพิวเตอร
2) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการแขงขันดานทักษะ
วิชาชีพในระดับนานาชาติ
3) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการประกวด แขงขัน
ผลงานดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ
4) การจัดหาตําแหนงครูผูสอนแผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชาสามัญ ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
5) สถานศึ กษาควรจั ดสรรงบประมาณในหมวดรายจา ยตา ง ๆ ให เพี ย งพอ
โดยเฉพาะหมวดการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน
2.4. ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1) การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2) การพัฒนาดานการจัดหาตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสัดสวนที่
เหมาะสม เพียงพอตอจํานวนผูเรียน
2.5 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่ งประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สรุประดับคุณภาพ

คะแนนที่ได
93.91
93.75
93.75
94.23
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.25
100.00
92.50
96.72
ยอดเยี่ยม

๙๖
2.6 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. 2561 (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนที่ได
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
93.91
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
93.75
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
93.75
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่ งประสงค
94.23
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
100.00
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
100.00
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
97.50
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
100.00
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
92.50
ประเด็นที่ 3.3 ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ
100.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
97.14
สรุประดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
2.7 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน)
ที่

ดานการประเมิน

1
2
3
4
5

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
การมีสวนรวม
ปจจัยพื้นฐาน
รอยละคะแนนที่ได
สรุประดับคุณภาพ

คะแนน
คา
ที่ได
น้ําหนัก
(100) จากการ
ประเมิน
แตละ
ดาน
50
235
10
50
20
100
10
50
10
50
485

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินของดาน X น้ําหนัก
คะแนนของดาน) / คะแนนรวม
ของดาน
(235 x 50) / 250 = 47.00
(50 x 10) / 50 = 10.00
(100 x 20) / 100 = 20.00
(50 x 10) / 50 = 10.00
(50 x 10) / 50 = 10.00
97.00
ยอดเยี่ยม

๙๗
3. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. สถานศึกษาควรจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและการใช
คอมพิวเตอร
๒. สถานศึกษาควรจัดหาตําแหนงครูผูสอน
แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชา
สามัญ ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวน
ผูเรียน
๓. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ
หมวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
และงานวิจัยเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
3. โครงการแขงขันตอบปญหาออนไลน
4. โครงการติว V-NET
1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. โครงการบริหารจัดการงบประมาณอยางมี
คุณภาพ

