รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คํานํา
ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา และเปดเผยรายงานนั้นตอสาธารณชนนั้น
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปน
ระบบที่สรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสําเร็จ
การศึกษามีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและตามที่สังคม
คาดหวัง
เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยาฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประกอบดวย ๒ สวน ไดแก สวนที่ ๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบงชี้ และสวนที่
๒ การฝกอบรมวิชาชีพ ประกอบดวย ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้ เพื่อเปนการประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่องและนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะ
สงผลตอคุณภาพการประกันของสถานศึกษาตอไป

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
เกียรติประวัติของสถานศึกษา
การดําเนินงานของสถานศึกษา
ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ ๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ ดานการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูไทยแลนด ๔.๐
มาตรฐานที่ ๕ ดานการประกันคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
สวนที่ ๒ ดานการฝกอบรมวิชาชีพ
ภาคผนวก
คําสั่งมอบหมายหนาที่ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙

ก
ข
๑
๓
๓
๔
๙
๒๕
๒๕
๒๗
๒๙
๒๙
๒๙
๓๑
๕๕
๗๐
๗๒
๗๕
๗๘
๙๕
๙๖

๑
๑. บทสรุปผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔

๑

๒

๓

๕
5
5
5

๔
5
5
-

3
4

รวม

20

14

7

๔
5
5

10

๕
5

5

๖
5

5

รวม

เฉลี่ย

9
28
19
5

4.5
4.67
4.75
5

61

4.69

หมายเหตุ

ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒
ไมํประเมิน เนื่องจาก
เป็นมาตรฐานใหมํ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
1. ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน 10 ตัวบํงชี้
2. ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน 2 ตัวบํงชี้
3. ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “พอใช๎”
จานวน 1 ตัวบํงชี้
4. ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุง”
จานวน - ตัวบํงชี้
5. ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน” จานวน - ตัวบํงชี้
6. ตัวบํงชี้ที่ “ไมํได๎รับการประเมิน”
จานวน 1 ตัวบํงชี้

๒
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พุทธศักราช ๒๕๕๙
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓

๑

๒

๕
5
5

๔
5
5

๔

5

๕

5

-

รวม

25

14

๓
3
4

7

๔
5
5

10

๕
5
5

10

๖

รวม

เฉลี่ย

5

9
28
24

4.5
4.67
4.80

5

5

5

5

71

4.73

5

หมายเหตุ

ตัวบํงชี้ ๓.๕ เป็นตัวบํงชี้
เพิ่มเติมของสถานศึกษา
เป็นมาตรฐานเพิ่มเติม
ของสถานศึกษา
เป็นมาตรฐานที่ 4
ของ สอศ. ตัวบํงชี้ที่ 5.2
(ตัวบํงชี้ที่ 4.2 ของสอศ.
ไมํประเมิน เนื่องจาก
เป็นมาตรฐานใหมํ)

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา
๑.๑ ระดับตัวบ่งชี้
๑.๑.๑ ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน 12 ตัวบํงชี้
๑.๑.2 ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน 2 ตัวบํงชี้
๑.๑.3 ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “พอใช๎”
จานวน 1 ตัวบํงชี้
๑.๑.4 ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุง”
จานวน - ตัวบํงชี้
๑.๑.5 ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน” จานวน - ตัวบํงชี้
๑.๑.6 ตัวบํงชี้ที่ “ไมํได๎รับการประเมิน”
จานวน 1 ตัวบํงชี้
๑.๒ จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีผลงานที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก และมีผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติจานวนมาก
๒. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ จุดควรพัฒนา
ควรพัฒนาด้านการจัดหาตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม เพียงพอ
ต่อจานวนผู้เรียน
๑.๔ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๑. สถานศึกษาควรกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี
๒. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมรับการศึกษาดูงานของหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ

๓
๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ที่ตั้ง
เลขที่ ๒๒๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๑๐
โทรศัพท์
๐-๗๗๔๓-๕๓๘๖ , ๐-๗๗๓๑-๐๙๕๔-๕ โทรสาร ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๓
Website
http : // www.cicc.ac.th
E - mail
chaiya_cec@thaimail.com
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ตั้งอยู่ห่างจากตัวอาเภอไชยาและเขตเทศบาลตาบลตลาดไชยา ประมาณ ๘
กิโลเมตร ห่างจากสวนโมกขพลารามประมาณ ๔ กิโลเมตร ห่างจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารประมาณ ๔
กิโลเมตร ห่างจากถนนเอเชีย สาย ๔๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชุมชนบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัย ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยมีร้านค้าปลีกขนาดเล็กไว้ บริการนักเรียนนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป มีบ้านเช่าและหอพักไว้สาหรับบริการนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ไกล โดยวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการบ้านเช่าและหอพักในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี

๔
๒.๒ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
คณะกรรมการ
วิทยาลัย

ผู้อานวยการวิทยาลัย
นายวิชิต วิเชียร

รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล
นางนฤมล แย้มศรี
นายประเสริฐ ทองสาลี(ทาหน้าที่)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเกศรา คงเจริญ
หัวหน้างานบุคลากร
นางประกาย ใสสะอาด
หัวหน้างานการเงิน
นางวรรณวิมล คงชู
หัวหน้างานการบัญชี
นางโศภิรา โพธิรัตน์
หัวหน้างานพัสดุ
นางพรทิพย์ รอดรักษา
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุริยัน เจริญจิต
หัวหน้างานทะเบียน
นางจารุวรรณ์ มีธรรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาววิภาพร ยอดอุดม

หัวหน้างานแผนฯ
นางเพียงใจ ทองสาลี
หัวหน้างานความร่วมมือฯ
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
หัวหน้างานประกันฯ
นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
นางเย็นตะวัน แสงวิเศษ
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
นางสุวารี บุญทรง

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
นายประเสริฐ ทองสาลี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายฉลอง เพิ่มพูล
หัวหน้างานปกครอง
นายสุริยา กันลือนาม
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ
นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม
หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางพรทิพย์ รอดรักษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ

รองฯฝ่ายวิชาการ
ดร.สิริพงศ์ เพชรนาค
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ
นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายน้อย โซ่มาลา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
นายวิระ พรหมจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายธวัชชัย กาญจนประทุม
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
นางวิไลวรรณ โซ่มาลา
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางสุวารี บุญทรง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางกิตติยา มากมูล
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางกิตติยา มากมูล
หัวหน้างานวัดผลฯ
นายพรศักดิ์ นงค์นวล
หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาวพนิตนาฏ เกตุชู
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นายนฤเทพ นิยมทอง
หัวหน้างานสื่อการสอน
นายธวัชชัย กาญจนประทุม

แผนภูมิที่ ๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕
๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบด๎วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จานวน ๑๔ คน ดังนี้
๑. นายวิชิต
วิเชียร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
๒. นายสิริพงศ์
เพชรนาค
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
๓. นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฎฐกุล รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
๔. นางนฤมล
แย้มศรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
๕. นายประเสริฐ
ทองสาลี
ครู คศ.๑ ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฯ
๖. นางวรรณวิมล
คงชู
ครู คศ.๒ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
๗. นางเพียงใจ
ทองสาลี
ครู คศ.๒ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๘. นายธวัชชัย
กาญจนประทุม ครู คศ.๒ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
๙. นายวิโรจน์
ช่วยยิ้ม
ครู คศ.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางวิไลวรรณ
โซ่มาลา
ครู คศ.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นางสุภาวดี
ชุมวรฐายี
ครู คศ.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นางสุวารี
บุญทรง
ครู คศ.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสุริยัน
เจริญจิต
ครู คศ.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นางประกาย
ใสสะอาด
ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ
๒.๒.๓ จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

2
1
1
1
4
9

5
4
2
3
3
3
3
3
9
35

2
1
1
4

-

2 5
2 2
3
3
3
3
3
2 1
1 9
10 29

ต่ากวําปริญญาตรี

3
1
1
1
2
1
9

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

2
3
1
3
2
3
1
1
5
21

ปริญญาโท

ไมํมี

วุฒิการศึกษา

มี

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูพิเศษ

7
4
3
3
3
3
3
3
10
39

สถานภาพ
พนักงานราชการ

ชํางยนต์
ชํางไฟฟ้ากาลัง
ชํางอิเล็กทรอนิกส์
ชํางกํอสร๎าง
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การทํองเที่ยว
สามัญ
รวม

จานวน
(คน)

ครูประจา

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

-

๖
๒.๒.๔ จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ
งานความรํวมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานสํงเสริมผลิตผล การค๎าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห๎องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งหมด

ลูกจ๎าง
ชั่วคราว

สถานภาพ
พนักงาน
ราชการ
ลูกจ๎าง
ประจา

จานวน
(คน)

ข๎าราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

1
1
1
1
๘
1
-

-

-

1
-

1
1
1
1
๗
1
-

1
1

-

-

-

1
1

1
1
-

-

1
-

-

1
1
-

1
1
1๙

-

1

1

1
1
1๗

๗
๒.๒.๕ จานวนผู้เรียน จาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
ชั้นปี
๒

ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานการกํอสร๎าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการทํองเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคซํอมตัวถังและ
สีรถยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานการกํอสร๎าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

84
35
21
33
60
39
40
17
329

-

รวม

62
34
25
22
53
31
33
260

61
24
10
16
28
23
31
193

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

๓
เทียบโอน

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

๑

ทวิภาคี

ระดับ/สาขางาน

207
93
56
71
141
93
104
17
782

14
18

24
18

38
36

38
-

15
9

53
9
7
41
13
41
238
1,020

7
21

20

13
16
28 99
357 99

25
20 91
280 91

๒.๒.๖ จานวนผู้เรียน จาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ไม่มีผู้เรียนทวิศึกษา

193

๘
๒.๒.๗ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานการกํอสร๎าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการทํองเที่ยว
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคซํอมตัวถังและ
สีรถยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานการกํอสร๎าง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด
(๒) จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
ไมํมี

จานวน
ทวิภาคี เทียบโอน

43
14
7
5
19
16
25
129

43
14
7
5
19
16
25
129
20
16

20
16

5
9

5
9
19
21
90
219

19
19
144

รวม

21
71
71

๙
๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
1) ได๎รับการถํายทาอินเสิร์ท (Insert) บันทึกการฝึกอาชีพระยะสั้น สาขาตัวถังและสีรถยนต์และ
การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร เพื่อนาเสนอ KICK OFF ในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร๎อน โดย
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒) ได๎ รั บ การถํ า ยท ารายการ “อาชี ว ะทู เ ดอะฟิ ว เจอร์ ” เกี่ ย วกั บ ผลงานของวิ ท ยาลั ย ด๎ า น
นวัตกรรมและการใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน และได๎เผยแพรํออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกชํอง 5
๓) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณ
๔) นายธนภัทร โยธา นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัลนักศึกษา
รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ
๕) รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาต้นแบบการศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สถานศึกษาต้นแบบโครงการลดปัญ หาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจที่สถานศึกษากาหนดตามบริบท
ของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙) รางวัลชนะเลิศ “อุปกรณ์บาบัดน้าเสียจากกระบวนการย๎อมผ๎าในชุมชน” สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ระดับชาติ
๑๐) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) “โครงงานการสร๎างและ
หาประสิทธิภาพเครื่องล๎างไขํเค็มระบบรีไ ซเคิลน้า” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ –
อาชีวศึกษา –เอสโซํ ระดับชาติ
๑๑) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน “นวัตกรรมเพื่อโลก
สีเขียว” จากกระทรวงพลังงาน
๑๒) ได้รั บ คาชมเชย เรื่ อ ง การบริห ารงบประมาณด้ านการเบิก จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพรวม เป็นไปตามมาตรการฯ ทั้ง ๔ ไตรมาส จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๑๓) รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมทดสอบกาลัง ใจ งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙
๑๔) รางวั ล หมูํ ดี เ ดํ น กองวิ ช าการ ฝ่ า ยทั ก ษะลู ก เสื อ งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ เนตรนารี วิ ส ามั ญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙
๑๕) ได๎รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน๎าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใน
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพชํางซํอมตัวถัง รถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ และอาชีพชํางซํอม
สีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

๑๐
๑๖) ได๎รับอนุญาตเป็นผู๎ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติสํงเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ชื่อ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา สาขาอาชีพ
ชํางไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบูธนิทรรศการ ประเภทการแสดงอัตลักษณ์จังหวัด
สานักงานศึกษาธิการภาค ๖
๑๘) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทที่ ๑ การดาเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น โครงการ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต๎
๑๙) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทที่ ๘ งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น
“การปรับปรุงคุณภาพน้าหลังการบาบัดน้าทิ้งจากการย้อมผ้าชุมชนนากลับมาใช้ใหม่ ” โครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต๎
๒๐) เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษา” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎กับคณะศึกษาดูงานจากสถานศึกษา หนํวยงานและองค์กรอื่น ๆ
๒๑) ได๎รับการแตํงตั้งจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให๎เป็นผู๎ประสานงานโครงการ
ชํวยเหลือ ผู๎ประสบอุทกภัยภาคใต๎ เขตพื้นที่อาเภอไชยา อาเภอทําชนะ จานวน 18 ศูนย์ ระหวํางวันที่ 14 – 21
มกราคม 2560
๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
1) นายวิชิต วิเชียร ผู๎อานวยการ ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ “การดาเนินการจัดกิจกรรมผํานเกณฑ์
การประเมินสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘” จากกระทรวงศึกษาธิการ (ให๎ไว๎ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
๒) นายวิชิต วิเชียร ผู้อานวยการได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษาจาก
มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ
๓) นายวิชิต วิเชียร ผู๎อานวยการ , นายสิริพงศ์ เพชรนาค รองผู๎อานวยการ , นางนฤมล แย๎มศรี
รองผู๎อานวยการ , นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล รองผู๎อานวยการ และนายประเสริฐ ทองสาลี ทาหน๎าที่รอง
ผู๎อานวยการ เป็นผู๎ประสานงานโครงการชํวยเหลือผู๎ ประสบอุทกภัยภาคใต๎ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพื้นที่อาเภอไชยา อาเภอทําชนะ จานวน 18 ศูนย์ ระหวํางวันที่ 14 – 21 มกราคม 2560
๔) นายสิ ริ พ งศ์ เพชรนาค รองผู๎ อ านวยการ เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ใ นโครงการ “อบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทาโครงการทักษะวิชาชีพโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL)
ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
๕) นายสิริพงศ์ เพชรนาค รองผู๎อานวยการ เป็น วิทยากรเรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพการ
จัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญํ
จังหวัดสงขลา
๖) นายสิ ริพ งศ์ เพชรนาค รองผู๎ อานวยการ เป็ น ครู ที่ป รึ ก ษา “โครงงานการสร๎ า งและหา
ประสิทธิภาพเครื่องล๎างไขํเค็มระบบรีไซเคิลน้า” ได๎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา –เอสโซํ ระดับชาติ
๗) นายสิริพงศ์ เพชรนาค รองผู๎อานวยการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ “ประชารัฐรํวม
พัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎

๑๑
๘) นายสิริพงศ์ เพชรนาค รองผู๎อานวยการ เป็นผู๎เชี่ยวชาญในการประเมินบทความวิจัย สาหรับ
การคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต๎ ๑ CSNP Joumal ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ และ ๔
๙) นางนฤมล แย๎มศรี รองผู๎อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่า ย
พิธีการ “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค
ภาคใต๎
๑๐) นางนฤมล แย๎มศรี รองผู๎อานวยการ เป็น คณะกรรมการ ฝ่ายดาเนินงาน ทาหน๎าที่เป็น
โฆษกสนามมวยสากลสมัครเลํน ในการแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ “สงขลาเกมส์”
๑๑) นายประเสริฐ ทองสาลี ทาหน๎าที่รองผู๎อานวยการ ผํานการฝึกอบรมหลักสูตรผู๎ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาชํางไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
๑๒) นายประเสริฐ ทองสาลี ทาหน๎าที่รองผู๎อานวยการ เป็นกรรมการวิชาการ โครงการสร๎าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับชาติ
1) นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ ครู คศ.๒ , นายสุริยากันลือนาม ครูผู๎ชํวย ,นายสัจกร ทองมีเพชร
ครูพิเศษสอน , นางสาวประภาภรณ์ ถิ่นเขาน๎อย ครูพิเศษสอน ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์บาบัด
น้าเสีย จากกระบวนการย๎ อมผ๎าในชุมชน” สิ่ ง ประดิ ษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่ง ประดิษฐ์ด๎ านการบาบัด น้า (น้าเพื่ อ
ประชาชน) ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ
๒) นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ ครู คศ.๒ , นายสัจกร ทองมีเพชร ครูพิเศษสอน , นางสาวอรอุมา
จันทร์สังสา พนักงานราชการ (ครู) ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ “โครงงานการสร๎างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องล๎างไขํเค็มระบบรีไซเคิลน้า” ได๎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา –เอสโซํ ระดับชาติ
๓) นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ ครู คศ.๒ , นายสุริยากันลือนาม ครูผู๎ชํวย , นายสัจกร ทองมีเพชร
ครูพิเศษสอน , นางสาวประภาภรณ์ ถิ่นเขาน๎อย ครูพิเศษสอน ได๎นาเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประเภทการวิจัย
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์บาบัด
น้าเสียจากกระบวนการย๎อมผ๎าในชุมชน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
๔) นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑ , นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ (ครู) และนายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม วิ่งผลัด 4100 เมตร (ชาย)
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
๕) นางสุภาวดี ชุมวรฐายี ครู คศ.3 ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นตัวแทนครู ในเวทีเสวนา โครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๖) นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. ๒ , นางเพียงใจ ทองสาลี ครู คศ. 1 , นางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ. 1 ได๎รํวมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุมวิชาการ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน
อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๗) นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ พนักงานราชการ (ครู) ครูผู๎ควบคุมทีม “ทีมพระธาตุทีม” ได๎ผําน
เข๎ารอบ 30 ทีม โครงการ “กรุงไทย ต๎นกล๎าสีขาว”
๘) นายวิระ พรหมจันทร์ ครู คศ. 1 ได๎รับรางวัลชมเชย ผลงานสุดยอดนวัตกรรม “พลัง งาน
ข๎างบ๎าน” การประกวดภาพยนตร์และสารคดีในโครงการประชาสัมพันธ์สร๎างคํานิยมอาชีวศึกษา

๑๒
๙) นายธี รวั ฒน์ ลํ องพรหม พนัก งานราชการ (ครู) ครู ผู๎ค วบคุ ม การแขํ ง ขัน ทัก ษะวิ ชาชี พ
“ทักษะเทคนิคยานยนต์” ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26
๑๐) นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ. 2 เป็ นคณะกรรมการ งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามั ญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19
1๑) นายน๎อย โซํมาลา ครู คศ.2 , นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑ , นายกอบเกียรติ ยังเจริญ
ครูผู๎ชํวย และนายสมโชค ชูเพ็ง ครูพิเศษสอน ได๎สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู๎ทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน
สาขาชํางไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ระดับภาค
1) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 เป็นวิทยากร เรื่อง ศูนย์บํมเพาะเพื่อการพัฒนาชุมชน การ
จัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญํ
จังหวัดสงขลา
2) นายธีรวัฒน์ ลํองพรหม พนักงานราชการ (ครู) ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ
เทคนิคยานยนต์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํง ขันทักษะ พื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 27
3) นายศุ ภ ชั ย จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐ์ ครู คศ.๒ , นายสุ ริ ย า กั น ลื อ นาม ครู ผู๎ ชํ ว ย , นายณรงค์
แก๎วกาฬสินธุ พนักงานราชการ (ครู) , นายสัจกร ทองมีเพชร ครูพิเศษสอน และนางสาวประภาภรณ์ ถิ่นเขาน๎อย
ครู พิ เ ศษสอน ครู ที่ ป รึ ก ษาผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ “อุ ป กรณ์ บ าบั ด น้ าเสี ย จากกระบวนการย๎ อ มผ๎ า ในชุ ม ชน”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
4) นางจารุวรรณ์ มีธรรม ครู คศ.๒ และนายสมบัติ ฆ๎องสํง เสียง ครูพิเศษสอน ได๎รับรางวัล
ครู-อาจารย์ ที่ ปรึ กษาผลงานนัก เรี ยน ประเภท ละครสั้น /หนั ง สั้ น รองชนะเลิศอั นดั บ 2 ระดั บภาค ภาคใต๎
“โครงการยุวชนประกันภัย”
5) นายฉลอง เพิ่มพูล ครู คศ.1 , นายนฤเทพ นิยมทอง พนักงานราชการ (ครู) และ
นายวีระยุทธ ฤทธิกุล ครูพิเศษสอน ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ “การสร๎างและหาประสิทธิภาพของเครื่อง
ยํอยวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ” ได๎รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา –เอสโซํ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 26
6) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ป รึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “โคมไฟจากยํา นลิเภา” สิ่ง ประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่ง ประดิษฐ์ด๎า น
หัตถศิลป์ ได๎รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
7) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ขนมหรั่งไขํเค็ม” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร ได๎รับรางวัลชมเชย“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
8) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ปรึก ษาผลงานสิ่ง ประดิ ษฐ์ “สามแซํ บน้าพริกเห็ด ” สิ่ง ประดิ ษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่ง ประดิ ษฐ์ด๎า น
ผลิตภัณฑ์อาหาร ได๎รับรางวัลชมเชย“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎

๑๓
9) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ชุดก๎อนเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษสาเร็จรูป ” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ได๎รับรางวัลชมเชย“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
10) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “โคมไฟจากยํานลิเภา” ได๎รับรางวัลชมเชย การนาเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํภาคภาษาอังกฤษ“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
11) นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร ครู คศ. 1 , นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์ ครูพิเศษสอน และ
นางสาวจารุ วรรณ จิ ตรแหง ครู พิ เศษสอน ครู ที่ป รึ ก ษาผลงานสิ่ ง ประดิษ ฐ์ “การสร๎า งและหาประสิ ทธิ ภ าพ
โปรแกรมบริ ห ารจั ดการร๎ านสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ด๎ ว ยเว็บ ไซต์ ส าเร็จ รู ป ” สิ่ ง ประดิษ ฐ์ป ระเภทที่ 11 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ด๎ า น
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (กลุํมพัฒนาซอฟต์แวร์) ได๎รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐรํวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
12) นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑, นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ (ครู) และนายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม วิ่งผลัด 100 เมตร (ชาย) ,
วิ่งผลัด 4100 เมตร (ชาย) , วิ่งผลัด 4๔00 เมตร (ชาย) , วิ่งผลัดผสม 4100 , 200 , 300 , 400 เมตร
(ชาย) ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
13) นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑, นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ (ครู) และนายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม เขยํงก๎าวกระโดด (ชาย) ,
พุํงแหลน (ชาย) , มวยสากลสมัครเลํน รุํนเฟเธอร์เวท น้าหนักไมํเกิน 57 กิโลกรัม (ชาย) ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญเงิน การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
14) นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑, นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ (ครู) และนายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม มวยไทยสมัครเลํน รุํนพินเวท
น้าหนักไมํเกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) , มวยไทยสมัครเลํน รุํนเปเธอร์เวท น้าหนักไมํเกิน 42 กิโลกรัม (ชาย) ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
ระดับจังหวัด
1) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 เป็ นวิทยากร โครงการอบรมเสริ มศักยภาพครูอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาผู๎เรียนสูํการเป็นผู๎ประกอบการ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) นายสุริยา กันลือนาม ครูผู๎ชํวย ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ “โรงจอดรถแบบพับเก็บ ”
สิ่ง ประดิ ษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่ง ประดิ ษฐ์ ด๎า นการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ได๎รั บรางวัล ผลงานที่ท รงคุณ คํา (Honor
Award) “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิ มล คงชู ครู คศ. 2 , นางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ และนายศุภกิจ ภูวรกิจ ครูผู๎ชํวย ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “โคมไฟจากยํานลิเภา” ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํภาคภาษาอัง กฤษ
“ประชารัฐรํ วมพัฒนา สุ ดยอดนวัตกรรมอาชี วศึ กษา”การประกวดสิ่ง ประดิ ษฐ์ข องคนรุํ นใหมํ ระดั บจัง หวั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๔
4) นายศุ ภ ชั ย จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐ์ ครู คศ.๒ , นายสุ ริ ย า กั น ลื อ นาม ครู ผู๎ ชํ ว ย , นายธี ร วั ฒ น์
ลํองพรหม พนักงานราชการ (ครู) , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ พนักงานราชการ (ครู) , นายสัจกร ทองมีเพชร ครู
พิเศษสอน , นายวีร ะยุทธ ฤทธิกุ ล ครูพิ เศษสอน ครู ที่ปรึกษาผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ “อุป กรณ์บาบัดน้าเสียจาก
กระบวนการย๎อมผ๎าในชุมชน” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5) นายธี รวั ฒน์ ลํ องพรหม พนัก งานราชการ (ครู) ครู ผู๎ค วบคุ ม การแขํ ง ขัน ทัก ษะวิ ชาชี พ
“ทักษะเทคนิคยานยนต์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได๎รั บรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํง ขันทักษะวิชาชีพและการแขํง ขันทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6) นางสาวพนิตนาฏ เกตุชู ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ปรึก ษาผลงานสิ่ง ประดิ ษฐ์ “สามแซํ บน้าพริกเห็ด ” สิ่ง ประดิ ษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่ง ประดิ ษฐ์ด๎า น
ผลิตภัณฑ์อาหาร ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8) นางกิตติยา มากมูล พนักงานราชการ (ครู) ครูผู๎ควบคุม “ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ปวส.” ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการองค์ก ารนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9) นางจารุวรรณ์ มีธรรม ครูคศ.2 ครูผู๎ควบคุม “ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช.”
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10) นางเย็นตะวัน แสงวิเศษ พนักงานราชการ (ครู) ครูผู๎ควบคุม “ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด๎วย
คอมพิวเตอร์” ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11) นางเย็นตะวัน แสงวิเศษ พนักงานราชการ (ครู) ครูผู๎ควบคุม “ทักษะพิมพ์ดีดไทยด๎วย
คอมพิวเตอร์” ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12) นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ ครูผู๎ควบคุม การเลํานิทานพื้นบ๎าน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการ
แขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13) นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ พนักงานราชการ (ครู) และนางสาวเกศรา คงเจริญ พนักงาน
ราชการ (ครู) ครูผู๎ควบคุม ทีม นาฏมวยไทยอีซูซุ “รักชาติ...รั กษ์มวยไทย” จัง หวั ดสุราษฎร์ธานี ได๎รับรางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 2
14) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ชุดก๎อนเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษสาเร็จรูป ” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7
สิ่ง ประดิษฐ์ด๎า นผลิตภั ณฑ์อาหาร ได๎ รับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 2 ระดับเหรี ยญเงิน “ประชารัฐรํว มพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๕
15) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ป รึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “โคมไฟจากยํา นลิเภา” สิ่ง ประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่ง ประดิษฐ์ด๎า น
หัตถศิลป์ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16) นายศุ ภชั ย จั นทร์ ประดิ ษ ฐ์ ครู คศ.๒ , นายสุ ริย า กั น ลือ นาม ครู ผู๎ชํ ว ย , นายธี รวั ฒ น์
ลํองพรหม พนักงานราชการ (ครู) , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ พนักงานราชการ (ครู) , นายสัจกร ทองมีเพชร ครู
พิเศษสอน , นายวีระยุทธ ฤทธิกุล ครูพิเศษสอน ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ชํวยเติมน้ามันเครื่อง
รถจักรยานยนต์” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17) นายศุ ภชั ย จั นทร์ ประดิ ษ ฐ์ ครู คศ.๒ , นายสุ ริย า กั น ลือ นาม ครู ผู๎ชํ ว ย , นายธี รวั ฒ น์
ลํองพรหม พนักงานราชการ (ครู) , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ พนักงานราชการ (ครู) , นายสัจกร ทองมีเพชร ครู
พิเศษสอน , นายวีระยุทธ ฤทธิกุล ครูพิเศษสอน ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องล๎างกระทะปิ้งยํางระบบรี
ไชเคิลน้า” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18) นายศุ ภชั ย จั นทร์ ประดิ ษ ฐ์ ครู คศ.๒ , นายสุ ริย า กั น ลือ นาม ครู ผู๎ชํ ว ย , นายธี รวั ฒ น์
ลํองพรหม พนักงานราชการ (ครู) , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ พนักงานราชการ (ครู) , นายสัจกร ทองมีเพชร ครู
พิ เ ศษสอน , นายวี ร ะยุ ท ธ ฤทธิ กุ ล ครู พิ เ ศษสอน ครู ที่ ป รึ ก ษาผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ “เครื่ อ งตี เ ชื้ อ เห็ ด ฟาง”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง“ประชารัฐ
รํวมพั ฒนา สุดยอดนวัต กรรมอาชีว ศึกษา”การประกวดสิ่ ง ประดิษฐ์ข องคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึ กษาจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี
19) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครู ที่ ป รึ กษาผลงานสิ่ ง ประดิษ ฐ์ “สเปรย์ ดั บ กลิ่ นเท๎ า ” สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ป ระเภทที่ 3 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด๎ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ได๎ รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ เหรี ย ญทองแดง“ประชารั ฐ รํ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ ปรึก ษาผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์ “ถํ านผลไม๎ ” สิ่ง ประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่ ง ประดิ ษฐ์ด๎ านผลิต ภัณ ฑ์
สาเร็จรูป ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21) นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร ครูคศ. 1 , นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์ ครูพิเศษสอน และ
นางสาวจารุ วรรณ จิตรแหง ครู พิเ ศษสอน ครูที่ ปรึก ษาผลงานสิ่ ง ประดิ ษฐ์ “โปรแกรมบริห ารจั ดการร๎า นสื่ อ
สิ่งพิมพ์” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (กลุํมพัฒนา
ซอฟต์แวร์) ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22) นายณัฐพล กองสุข ครู ผู๎ชํวย ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แขนตัดสไลด์วงเดือน”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ ได๎รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุ ดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๖
23) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 และนางประกาย ใสสะอาด
ครู คศ.๑ ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ขนมหรั่งไฮโซ” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร ได๎รับรางวัลชมเชย“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24) นายวิโรจน์ ชํว ยยิ้ม ครู คศ. 2 ครู ที่ปรึ กษาผลงานสิ่ ง ประดิษ ฐ์ “อุปกรณ์หั่ นหนํ อไม๎ ”
สิ่ง ประดิษฐ์ป ระเภทที่ 1 สิ่งประดิษ ฐ์ด๎านการพั ฒนาคุณภาพชี วิต ได๎รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐรํวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25) นางวิไลวรรณ โซํมาลา ครู คศ.3 , นางจารุวรรณ์ มีธรรม ครู คศ.2 ,นางวรรณวิมล คงชูครู
คศ. 2,นางเพียงใจ ทองสาลี ครู คศ. 1 , นายพรศักดิ์ นงค์นวล พนักงานราชการ (ครู), นางพรทิพย์ รอดรักษา
พนักงานราชการ (ครู) , นางสาวเกศรา คงเจริญ พนักงานราชการ (ครู) และนายสมบัติ ฆ๎องสํงเสียง ครูพิเศษสอน
ได๎ รั บ รางวั ล ครู -อาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ จั ง หวั ด จัง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
“โครงการยุวชนประกันภัย”
26) นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3 เป็นคณะกรรมการตัดสินการเขียนแผนธุรกิจ ในงาน “ประชา
รัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27) นายน๎อย โซํมาลา ครู คศ. 2 , นางวรรณวิมล คงชู ครู คศ. 2 , นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์
ครูพิเศษสอน , นางสาวประภาภรณ์ ถิ่นเขาน๎อย ครูพิเศษสอน และนางสาวจารุวรรณ จิตรแหง ครูพิเศษสอน
เป็ น คณะกรรมการตั ด สิน การประกวดสิ่ ง ประดิษ ฐ์ ของคนรุํ นใหมํ “ประชารั ฐ รํว มพัฒ นา สุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28) นายธีรวัฒน์ ลํองพรหม พนักงานราชการ (ครู) ได๎เข๎ารํวมเป็นกรรมการตัดสินการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภท “ทักษะเทคนิคยานยนต์” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29) นางวิไลวรรณ โซํมาลา ครู คศ.3 ,นางสุวารี บุญทรง ครู คศ.3, นายน๎อย โซํมาลา ครู คศ.2
และนางเย็นตะวัน แสงวิเศษ พนักงานราชการ (ครู) เป็นคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับอาเภอ
1) นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑ , นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ (ครู) และนายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม วิ่ง ๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย ,
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย , วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย , วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย , วิ่ง
๔๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย , วิ่ง๔๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย , วิ่ง๔๔๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย , พุํงแหลน
ระดับประชาชน ชาย ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํง ขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา
ประจาปี ๒๕๕๙
2) นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑ , นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ (ครู) และนายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม วิ่ง ๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ หญิง ,
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับประชาชน หญิง , วิ่ง๔๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย , วิ่ง๔๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ หญิง ,
วิ่ง ๔๑๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย , วิ่ง๔๔๐๐ เมตร ระดับประชาชน หญิง , วิ่งเขยํงก๎าวกระโดด ระดับ
ประชาชน ชาย ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา
ประจาปี ๒๕๕๙

๑๗
3) นายประเสริฐ ทองสาลี ครู คศ.๑ , นายวิโรจน์ ชํวยยิ้ม ครู คศ.๒ , นายณรงค์ แก๎วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ (ครู) และนายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ครูผู๎ควบคุม วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับ ๕ หญิง ,
ขว๎างจักร ระดับประชาชนชาย , ทุํมน้าหนัก ระดับประชาชน ชายได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขํงขัน
กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
4) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทาหน๎าที่ผู๎ประสานงาน ศูนย์ประสานงานโครงการ
อาชีวะบริการชํวยเหลือ ผู๎ประสบอุทกภัยภาคใต๎ เขตพื้นที่อาเภอไชยา อาเภอทําชนะ จานวน 18 ศูนย์ ระหวําง
วันที่ 14 – 21 มกราคม 2560
5) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได๎ชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยภาคใต๎ เขตพื้นที่
อาเภอไชยา อาเภอทําชนะ ตามโครงการอาชีวะบริการ ระหวํางวันที่ 14 – 21 มกราคม 2560
6) นางเสาวนีย์ เสื อ ปาน เจ๎า หน๎ า ลู ก จ๎ า งชั่ วคราว เป็ น วิ ท ยากรให๎ ค วามรู๎ การฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ขยายองค์ความรู๎ชีววิถีสูํแกนนานักเรียนวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา
๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผู้เรียน
ระดับชาติ
1) นายธนภัทร โยธา นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัลนักศึกษา
รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒) นายธนภัทร โยธา นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัลนักศึกษา
ดีเ ดํน ด๎า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ระดับ ประเทศ โครงการประกวดโรงเรี ย นและนั กเรีย นดีเ ดํน ด๎า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม จากธนาคารออมสิน
๓) นายธนภัทร โยธา นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญ ชี เป็นพิธีกรในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26
๔) นายวิศวกร จุ๎ยประชา นักเรียน ระดับปวช.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า,นายนาชัย สีลาโคตร
นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางกํอสร๎างและนายชิติสรรค์ ญาณะโค นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๑
สาขาวิชาชํางกํอสร๎างได๎รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4100 เมตร การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 11
๕) นายต๎อม ประศรชัย นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํา งยนต์ , นายวิชิต กะสี
นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการบัญชี , นางสาวอลิสา เนื่องปัญหา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี ได๎ ร างวั ลชนะเลิ ศ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ บ าบั ด น้ าเสี ย จากกระบวนการย๎ อ มผ๎ า ในชุ ม ชน
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ระดับชาติ
๖) นายต๎อม ประศรชัย นักเรีย น ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ , นายวรุต ชูพ ล
นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ , นางสาวอลิสา เนื่องปัญหา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓
สาขาวิชาการบัญชี ได๎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)“โครงงานการสร๎างและ หา
ประสิท ธิภ าพเครื่องล๎า งไขํเ ค็ม ระบบรี ไซเคิ ลน้ า” การประกวดโครงงานวิ ทยาศาสตร์ สมาคมวิท ยาศาสตร์ –
อาชีวศึกษา – เอสโซํ ระดับชาติ
๗) นายสุรศักดิ์ บุตรพรหม และนายจารุวัฒน์ รัตนแสงจารัส นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเครื่องกล ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแขํงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะเทคนิคยานยนต์” ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํง ขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26

๑๘
๘) นายธันวา คงแป้น นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ , นางสาว
สาวิตรี สุขศิริ , นางสาวทิพาพร คล๎ายอุดม , นางสาวนนทิยา แก๎วกาฬสินธุ , นางสาวจันทร์ฤดี ศรีชะวะ
นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลงานที่ผํานเข๎ารอบ 25 ทีมสุดท๎าย ผลงานสุด
ยอดนวัตกรรม เรื่อง พลังงาน ข๎างบ๎าน การประกวดภาพยนตร์และสารคดีในโครงการประชาสัมพันธ์สร๎างคํานิยม
อาชีวศึกษา
๙) นายธันวา คงแป้น นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ ได๎รับรางวัล
ชมเชย ผลงานสุ ด ยอดนวั ต กรรม เรื่ อ ง พลั ง งาน ข๎ า งบ๎ า น การประกวดภาพยนตร์ แ ละสารคดี ใ นโครงการ
ประชาสัมพันธ์สร๎างคํานิยมอาชีวศึกษา
1๐) นายวิวัฒน์ ทิดทิม , นายอดิศักดิ์ แซํลิ้ม , นายณัฐวุฒิ ครุฑซ๎อน , นายอนุวัต คงเกษตร,
นายนนทพัทธ์ สุวรรณรักษ์ , นายนราวิชญ์ เพชรรัตน์ , นายราชันย์ ศรีนวลขาว , นายธเนศร์ มะพร๎าวเล็ก ,
นายพงศธร บุญพิทักษ์ , นายปฐมชัย แซํภูํ , นายธีระวุฒิ กาญจนเกตุ , นายสุทธินันท์ ชูปาน นักศึกษา ระดับ
ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า ได๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติ สาขาอาชีพ ชํางไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับ 1
ระดับภาค
1) นายธนภัทร โยธา นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญ ชี เป็นพิธีกรในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต๎ การประชุมวิชาการองค์การนักวิ ชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 27
๒) นายสุ ร ศั ก ดิ์ บุ ต รพรหม , นายจารุ วั ฒ น์ รั ต นแสงจ ารั ส และนายธี ร ไนย จั น ทร์ แ ก๎ ว
นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันทักษะวิช าชีพ “ทักษะเทคนิคยาน
ยนต์” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง ประเทศไทย การแขํง ขันทักษะวิชาชีพและการ
แขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 27
๓) นายกมลภพ ทองแพ , นายสุ วัฒ น์ ห๎ ว ยสน นั ก ศึก ษา ระดั บ ปวส. ชั้น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช า
เครื่องกล , นายเกรียงไกร มิตรใจดี , นายคณิศร ไกรสินธุ์ , นายชัยวัฒน์ กลับ , นายทศพล ทิพย์ทอง, นายนฤศักดิ์
เกตชู , นายธนกฤต นิลทจันทร์ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางยนต์ , นายพิชิต กะสี และนางสาว
อลิสา เนื่องปัญหา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการบัญชี ได๎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “อุปกรณ์
บาบัดน้าเสียจากกระบวนการย๎อมผ๎าในชุมชน” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการบาบัดน้า (น้าเพื่อ
ประชาชน)“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค
ภาคใต๎
๔) นางสาวศิริวรรณ ทองสร๎าง , นางสาว พรพิมล เครือพัฒน์ , นางสาวศิริรัตน์ กอนทิพย์,
นางสาวสิริยา ชัยพัฒน์ , นางสาวสุดารัตน์ เวชพิทักษ์ , นายจักราวุธ จีนไทย นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการบัญชี , นายอภิสิทธิ์ เกิดกลิ่นหอม , นายณัฐพนธ์ พิมล นัก เรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
ชํางอิเล็กทรอนิกส์ ได๎รับรางวัล ยุวชนประกันภัยดีเดํน ประเภท ละครสั้น/หนังสั้น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ
ภาค ภาคใต๎ “โครงการยุวชนประกันภัย”
๕) นายมงคล นิคมวัล , นายธีรเมธ ยอดอุดม , นายวีระศักดิ์ ด๎วงยิ้ม นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาชํางยนต์ , นางสาวธัญมาศ นิลพัฒนไพศาล , นางสาวกมลพรรณ ทองมาก , นางสาวพรพิวรรณ
ปานแดง นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , นางสาวกาญจนา รัศมี , นางสาวกมลชนก
พรหมวิเศษนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวสุนิสา สังข์ปาน นักเรียน
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ
“รักชาติ...รักษ์มวยไทย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๙
๖) นายปฐมชัย แซํภูํ , นายอดิศักดิ์ แซํลิ้มนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า และ
นางสาวสุดารัตน์ มงคลเศวต นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัล เหรียญทองแดง
“ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) “การสร๎างและหาประสิทธิภาพของเครื่องยํอยวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา –เอสโซํ ระดับภาค ภาคใต๎
ครั้งที่ 26
๗) นายวรยศ ชินรัตน์ , นางสาวณัฐมล ภูํระหงษ์ และนางสาวสุดารัตน์ ปานขาว นักศึกษา
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได๎รับรางวัลชมเชย “การสร๎างและหาประสิทธิภ าพโปรแกรม
บริ หารจั ดการร๎า นสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ด๎ว ยเว็บ ไซต์ส าเร็จ รูป ” สิ่ง ประดิ ษฐ์ ประเภทที่ 11 สิ่ ง ประดิษ ฐ์ด๎ านนวั ตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (พัฒนาซอฟต์แวร์) “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
๘) นายพัฒนพงศ์ ชํวยมาก , นางสาวรุํงกมล เหล็กป่าอ๎อย , นางสาวนุชสรา การเพียร , นางสาว
อินทุอร แดงมณี , นางสาวอาสินี แชํม , นางสาวเกสรา พัฒนแฟง , นางสาวมณียา เครือง๎าว , นางสาวนภัสสร
ทองมีเพชร และนางสาวทัศณีญา วิเชียร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัลชมเชย
“สามแซํบน้าพริกเห็ด” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
๙) นางสาวปิยนันท์ ฉายากุล , นางสาวประภัสสร หีตแก๎ว , นางสาวชุ ติกาญจน์ ฆัง คะมะโน ,
นางสาวกนกพร พวงทอง , นางสาวสุดาวัลย์ เงินคา , นางสาวฐิติรัตน์ ปานขาว , นางสาวธิดารัตน์ ผัง จิโน ,
นางสาวสิริพร ใยฤทธิ์ และนางสาวพิมพิไล คงศรีพุทธ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับ
รางวัลชมเชย “โคมไฟจากยํานลิเภา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัตถศิลป์ “ประชารัฐรํวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
๑๐) นางสาวนภัสสร ทองมีเพชร , นางสาวอินทุอร แดงมณี , นางสาวชุติกาญจน์ ฆังคะมโน ,
นางสาวปิยนันท์ ฉายากุล , นางสาวทัศณีญา วิเชียร , นางสาวประภัสสร หีตแก๎ว , นางสาวรุํงกมล เหล็กป่าอ๎อย
และนายพัฒนพงศ์ ชํวยมาก นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัลชมเชย “ขนมหรั่ง
ไขํเค็ม” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
๑๑) นางสาวธิดารัตน์ ผังจิโน , นางสาวพิมพิไล คงศรีพุทธ , นางสาวสุดาวัลย์ เงิ นคา , นางสาว
ปิยนันท์ ฉายากุล , นางสาวประภัสสร หีตแก๎ว , นางสาวชุติกาญจน์ ฆังคะมะโน , นายพัฒนพงศ์ ชํวยมาก ,
นางสาวรุํงกมล เหล็กป่าอ๎อย , และนางสาวทัศณีญา วิเชียร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด
ได๎รั บรางวัล ชมเชย “ชุ ดก๎ อนเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิ ษ สาเร็จ รูป ” สิ่ง ประดิษ ฐ์ประเภทที่ 7 สิ่ง ประดิษฐ์ ด๎า น
ผลิตภัณฑ์อาหาร “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
ระดับภาค ภาคใต๎
1๒) นางสาวปิยนันท์ ฉายากุล นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัล
ชมเชย การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํภาคภาษาอังกฤษ “โคมไฟจากยํานลิเภา”
“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคใต๎
1๓) นายชิติสรรค์ ญาณะโค นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎างได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ วิ่งผลัด 100 เมตร ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
1๔) นายวิศวกร จุ๎ยประชา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4100 เมตร ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14

๒๐
1๕) นายวิศวกร จุ๎ยประชา นักเรียน ระดับปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า , นายสหรัฐ โพธิ์สุ
นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางยนต์ ,นายนาชัย สีลาโคตร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
ชํางกํอสร๎าง และนายชิติสรรค์ ญาณะโค นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง วิ่งผลัด 4๔00
เมตร (ชาย) ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
1๖) นายชิติสรรค์ ญาณะโค นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง , นายสหรัฐ
โพธิ์สุ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางยนต์ , นายพุทธิพงศ์ ยังอ๎น นักเรียน ระดับ ปวช.๒ สาขาวิชา
ชํางกํอสร๎าง , นายวิศวกร จุ๎ยประชานักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า และนายปัญ ญพนธ์
เสาร์แก๎ว นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางยนต์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดผสม 4100 , 200 ,
300 , 400 เมตร ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
1๗) นายพิสิษฐ์ กาญจนวิจิตร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขยํงก๎าวกระโดด ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
1๘) นายณัฏฐชัย หาญเพชร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1พุํงแหลน ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
1๙) นายวิชชาพงษ์ มงกุฎ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเลํน รุํนเฟเธอร์เวท น้าหนักไมํเกิน 57 กิโลกรัม (ชาย) ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
๒๐) นายเกียรติยศ รําหมาน นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2มวยไทยสมัครเลํน รุํนพินเวท น้าหนักไมํเกิน 45 กิโลกรัม ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
๒1) นายอดิศักดิ์ สันหลี นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 มวยไทยสมัครเลํน รุํนเปเธอร์เวท น้าหนักไมํเกิน 42 กิโลกรัม ชาย การแขํงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 14
ระดับจังหวัด
1) นางสาวภัทราภรณ์ สุขสงค์ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง ทาอยํางในหลวง ของชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒) นางสาวภัทราภรณ์ สุขสงค์ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ได๎รั บรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓) นางสาวปาณิสา พรหมณรงค์ และนางสาวสมฤดี ดัชถุยวัตร์ นักศึ กษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่
2 สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1“ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.” ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํง ขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี
๔) นายอภิสิทธิ์ สินมณี และนางสาวเมทินี นาครอด นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
การบัญชี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1“ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช.” ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํง ขันทักษะวิชาชีพและการแขํง ขันทักษะพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕) นางสาวสุชาดา จิตราภิรมย์ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2“ทักษะพิมพ์ดีดไทยด๎วยคอมพิวเตอร์ ” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๑
๖) นายณัฐพล แก๎วทองสอน นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2“ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด๎วยคอมพิวเตอร์” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและการแขํงขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗) นายวรุต ชูพล , นายต๎อม ประศรชัย นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ และ
นางสาวอลิสา เนื่องปัญหา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการบัญชี ได๎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับเหรียญทอง “ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)“โครงงานการสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่องล๎างไขํเค็ม
ระบบรีไ ซเคิลน้า” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา –เอสโซํ ระดับจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘) นายปฐมชัย แซํภูํ , นายอดิศักดิ์ แซํลิ้มนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า และ
นางสาวสุดารัตน์ มงคลเศวตนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได๎ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ระดับเหรียญเงิน “ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)“โครงงานการสร๎างและหาประสิทธิภาพของเครื่อง
ยํอยวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา –เอสโซํ
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๙) นายวีระเทพ สันหลี , นายณัฐพล แหวนวงษ์ และนายปกรณ์ พรหมศักดิ์ นักเรียนระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ ได๎รับรางวัลผลงานที่ทรงคุณคํา (Honor Award) “โรงจอดรถแบบพับเก็บ ”
สิ่ง ประดิษ ฐ์ป ระเภทที่ 1 สิ่ง ประดิ ษฐ์ ด๎า นการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต “ประชารัฐ รํวมพัฒ นา สุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐) นางสาวปิยนันท์ ฉายากุล นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “โคมไฟจากยํานลิเภา” การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํภาคภาษาอังกฤษ “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๑) นายกมลภพ ทองแพ , นายสุวัฒน์ ห๎วยสน นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํา
ยนต์, นายเกรียงไกร มิตรใจดี , นายคณิศร ไกรสินธุ์ , นายชัยวัฒน์ กลับ , นายทศพล ทิพย์ทอง , นายนฤศักดิ์ เกตุ
ชู , นายธนกฤต นิลทจันทร์ นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ , นายพิชิต กะสี และนางสาวอลิสา
เนื่องปัญหา นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “อุปกรณ์
บาบัดน้าเสียจากกระบวนการย๎อมผ๎าในชุมชน” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการบาบัดน้า(น้าเพื่อ
ประชาชน) “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1๒) นายวรยศ ชินรัตน์ , นางสาวณัฐมล ภูํระหงษ์ และนางสาวสุดารัตน์ ปานขาว นักศึกษา
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได๎รับรางวัลชมเชย “โปรแกรมบริหารจัดการร๎านสื่อสิ่งพิมพ์ ”
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1๐ สิ่งประดิษฐ์ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุํมพัฒนาซอฟต์แวร์
“ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
๑๓) นายชลธี โมทะจิตร , นายฐิติศักดิ์ หมานพัฒน์ , นายวีระชัย จันทร์ต๎อย และนายกวินท์
จันทบุรี นั กเรีย นระดั บ ปวช. ชั้น ปีที่ ๓ สาขาวิช าชํ างกํอ สร๎ าง ได๎ รับ รางวั ลชมเชย “แขนตัด สไลด์ วงเดื อน”
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภทที่ 2 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด๎ า นการประกอบอาชี พ “ประชารั ฐ รํ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๒
1๔) นายอนุสรณ์ ไชยสิทธิ์ และนายธีรธร จันทร์แจํมใส นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชา
ชํางยนต์ ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง “อุปกรณ์ชํวยเติมน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ ” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 2 สิ่ งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ “ประชารัฐ รํวมพัฒนา สุด ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1๕) นายเขมวรินทร์ หอมแชํม , นายธราเทพ ทองใส และนายศราวุฒิ วิทไธสง นักเรียนระดับ
ปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง “เครื่องล๎างกระทะปิ้ง ยํางระบบ
รีไชเคิลน้า” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ “ประชารัฐรํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1๖) นายสมรักษ์ ฤกษ์สมุทร , นายธนากร ชะตา และนายธีระยุทธ ทองมาก นักเรียนระดับ
ปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ ได๎รั บรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง “เครื่องตีเชื้อเห็ดฟาง” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 2 สิ่ งประดิษฐ์ด๎านการประกอบอาชีพ “ประชารัฐ รํวมพัฒนา สุด ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1๗) นางสาวกนกพร พวงทอง , นางสาวนุสรา การเพียร , นางสาวฐิติรัตน์ ปานขาว , นางสาวน
ภัสสร ทองมีเพชร , นางสาวสิริพร ใยฤทธิ์ , นางสาวมณียา เครือง๎าว , นางสาวเกสรา พัฒนแฟง , นางสาวอินทุอร
แดงมณี และนางสาวอาสินี แชํม นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง “สเปรย์ดับกลิ่นเท๎า” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป “ประชารัฐ
รํวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
๑๘) นางสาวอาสินี แชํม , นางสาวสุดาวัลย์ เงินคา , นางสาวเกสรา พัฒนแฟง , นางสาวกนกพร
พวงทอง , นางสาวนุสรา การเพียร , นางสาวฐิติรัตน์ ปานขาว , นางสาวธิดารัตน์ ผังจิโน , นางสาวสิริพร ใยฤทธิ์
และนางสาวพิมพิไล คงศรีพุทธ นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทองแดง “ถํานผลไม๎” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป “ประชารัฐรํวมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๙) นางสาวนภัสสร ทองมีเพชร , นางสาวอินทุอร แดงมณี , นางสาวชุติกาญจน์ ฆังคะมโน ,
นางสาวปิยนันท์ ฉายากุล , นางสาวทัศณีญา วิเชียร , นางสาวประภัสสร หีตแก๎ว , นางสาวรุํงกมล เหล็กป่าอ๎อย
และนายพัฒนพงศ์ ชํวยมาก นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด ได๎รับรางวัลชมเชย “ขนมหรั่ง
ไฮโซ” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ ด๎านผลิ ตภัณฑ์อาหาร “ประชารัฐรํวมพั ฒนา สุ ดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2๐) นายกิ ต ติพ ศ ภัก ดี พ รหม , นายเศรษฐสรรค์ แย๎ ม เยื้อ น และนายสั น ติ สุ ข ช านาญการ
นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางยนต์ ได๎รับรางวัลชมเชย “อุปกรณ์หั่นหนํอไม๎” สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ประชารัฐรํวมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับอาเภอ
1) นายนันทศักดิ์ มีคา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี
๒๕๕๙
๒) นายชิติสรรค์ ญาณะโค นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา
ประจาปี ๒๕๕๙

๒๓
๓) นายพุทธิพงศ์ ยังอ๎น นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี
๒๕๕๙
๔) นายนาชัย สีลาโคตร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา
ประจาปี ๒๕๕๙
๕) นายปัญญพนธ์ เสาร์แก๎ว นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางยนต์ ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ วิ่ง ๔๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี
๒๕๕๙
๖) นายปัญญพนธ์ เสาร์แก๎ว นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางยนต์ , นายนันทศักดิ์
มีคา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง , นายพุทธิพงศ์ ยังอ๎น นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่
๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง และนายสุทธิพงษ์ พยับพฤกษ์ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ วิ่ง๔๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอ
ไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
๗) นายณัฏฐชัย หาญเพชร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ พุํงแหลน ระดับประชาชน ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา
ประจาปี ๒๕๕๙
๘) นางสาวกมลชนก พรหมวิเศษ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได๎รับ รางวั ลรองชนะเลิศอั นดับ ๑ วิ่ ง ๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ หญิง การแขํง ขั นกรีฑ า นัก เรีย น นัก ศึกษา และ
ประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
๙) นางสาวกนกวรรณ เครือรัตน์ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับประชาชน หญิง การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
1๐) นายนาชัย สีลาโคตร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางกํอสร๎างได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย การแขํง ขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
1๑) นางสาวณัฐธิดา สรสิทธิ์ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,
นางสาวศศิธร วัฒนะวัชระ นั กเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี , นางสาวกมลชนก พรหมวิเศษ
นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวศิริวรรณ จุนเด็นนักเรียน ระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔๑๐๐ เมตร ระดับ ๕ หญิง การ
แขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
1๒) นายวิศวกร จุ๎ยประชา นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า , นายชิติสรรค์
ญาณะโค นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง, นายวิศวกร จุ๎ยประชานักเรียน ระดับ ปวช. ชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาชํางไฟฟ้า และนายนาชัย สีลาโคตร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางกํอสร๎างได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑วิ่ง ๔๑๐๐ เมตร ระดับประชาชน ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙

๒๔
1๓) นางสาวมณียา เครือง๎าว นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด , นางสาว
อณิษา ใสสะอาด นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการบัญ ชี, นางสาวกนกวรรณ เครือรัตน์ นักเรียน
ระดั บ ปวช. ชั้น ปีที่ ๒ สาขาวิช าการบั ญ ชี และนางสาวขวัญ จิ รา เครื อรัต น์ นัก เรี ยน ระดับ ปวช. ชั้ นปี ที่ ๒
สาขาวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔๔๐๐ เมตร ระดับประชาชน หญิง การแขํงขันกรีฑา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
1๔) นายพิสิษฐ์ กาญจนวิจิตร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งเขยํงก๎าวกระโดด ระดับประชาชน ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
1๕) นางสาวศิริวรรณ จุนเด็น นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลังได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่ง ๒๐๐ เมตร ระดับ ๕ หญิง การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙
1๖) นายณัฏฐชัย หาญเพชร นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชํางไฟฟ้ากาลัง ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ขว๎างจักรและทุํมน้าหนัก ระดับประชาชน ชาย การแขํงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อาเภอไชยา ประจาปี ๒๕๕๙

๒๕
๓. การดาเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑.๑ ปรัชญา
ปรัชญา คือ “ปัญญาดี มีคุณธรรม น้อมนาสังคม อุดมพลานามัย”
 ปัญญาดี คือ ความรอบรู้ ความรู้ทั่วไป ความฉลาด อันเกิดแต่เรียนและคิด
 มีคุณธรรม คือ เป็นผู้มีความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ไปในทางที่ดี
 น้อมนาสังคม คือ บุคคลที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน นาความรู้
มาพัฒนาสังคม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 อุดมพลานามัย คือ ภาวะร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
๓.๑.๒ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ คือ “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล”
๓.๑.๓ พันธกิจ
พันธกิจ มีดังนี้
๑) บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
๓) ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ให้มีคุณภาพระดับ
สากล
๔) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๑.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “วินัยเป็นเลิศ รับผิดชอบยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยมนุษยสัมพันธ์”

๒๖
๓.๑.๕ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายจําย
๑. รายจํายคําวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การเรียนการสอน
๒. รายจํายในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียน
ใช๎ความรู๎ ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ตํอชุมชน สังคม
๓. รายจํายในการสํงเสริม สนับสนุน การจัดทา
การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์
ของผู๎เรียน
๔. รายจํายในการสํงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สํงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
การกีฬาและนันทนาการ การสํงเสริมการดารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. รายจํายตามพันธกิจเพื่อบริหารจัดการศึกษา
อยํางมีคุณภาพ
รวมรายจ่าย

จานวนเงิน
2,712,864

ร๎อยละ
35.24

690,000

8.96

438,235

5.69

1,311,035

17.03

๒,๕๔๕,๖๗๑

๓๓.๐๘

๗,๖๙๗,๘๐๕

๑๐๐

หมายเหตุ

๒๗
๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข๎อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งลําสุด
การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ให้สถานศึกษาทาโครงการจ้าง
ชาวต่างชาติมาสอนเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา และ
ยังเป็นการรองรับการเปิดสาขา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
สถานศึกษาอีกด้วย
การประเมินคุณภาพภายใน
ของหน่วยงานต้นสังกัด
เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
- สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาในกลุ่มวิชาที่ต้อง
ทดสอบ V-NET โดยจัดการสอน
เสริมเพิ่มเติมหรือจัดสอบ Pre
V-NET เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการ
ทดสอบ V-NET
- สถานศึกษาควรดาเนินการพัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
และครูผู้สอน โดยเน้นการนาไปใช้
ประโยชน์
- สถานศึกษาควรดาเนินการจัด
แสดงผลงานของครูและผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียน และผู้สนใจได้
ศึกษาเรียนรู้ หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา

แผนการปฏิบัติตามข๎อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

- จัดทาโครงการจัดจ๎างครูตํางชาติ
มาสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

- ผู๎เรียนทุกคนได๎เรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม โดยครูชาวตํางชาติ
จานวน ๑ ชั่วโมงตํอสัปดาห์
ทุกภาคเรียน

- สถานศึกษาได้จัดทาโครงการ
- ผู๎เรียนระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒
ทุกคนได๎รับการติวเพื่อเตรียม
ติว V-NET และดาเนินการสอบ
Pre V-NET ให้แก่ผู้เรียนชั้น ปวช.๓ ความพร๎อมในการสอบ V-NET
ทุกรายวิชาที่กาหนดสอบ
และ ปวส.๒

- สถานศึกษาได้เน้นให้ผู้เรียนและ
ครูผู้สอน จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
- สถานศึกษาได้จัดทาโครงการ
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

- ผู๎เรียนที่เรียนวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทุกคน ได๎จัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานสร๎างสรรค์ ที่สามารถนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎จริง
- สถานศึกษาได๎ให๎ผู๎เรียนจัดแสดง
ผลงานในโครงการสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์
- สถานศึกษาสํงผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ เข๎า
ประกวด/แขํงขัน ในระดับตําง ๆ

๒๘
ข๎อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งลําสุด
การประเมินคุณภาพภายนอก
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- คณาจารย์ควรใช้หลักการวิจัยในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาต่ากว่าเกณฑ์ แต่อาจต้องหา
แนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
- สถานศึกษาควรให้นักเรียนนักศึกษา
ทาการสารวจความต้องการของชุมชน
ก่อนจัดทาชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์
เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทา
ชิ้นงาน ทาให้ได้ชิ้นงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอด
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้งาน
เพื่อพัฒนาชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

แผนการปฏิบัติตามข๎อเสนอแนะ

- ครูได้ใช้หลักการวิจัยในชั้นเรียน
และค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

ผลการดาเนินงาน

- ครูทุกคนได๎จัดทาผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนทุกภาคเรียน
- ครูมีผลงานที่ได๎รับรางวัลใน
ระดับชาติ
- ครูมีผลงานที่ได๎รับการตีพิมพ์
ทางวารสารวิชาการ

- สถานศึกษาได้มอบหมายให้
- มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
นักเรียนนักศึกษาวิชาโครงการ ที่ทา ที่เป็นประโยชน์ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ทาการ
ชุมชน
สารวจความต้องการของชุมชน
ก่อนจัดทาชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์

๒๙
๔. การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็ จการศึ กษาเป็ นคนดี มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลั กษณ์ของสถานศึก ษาคุณธรรม มี ความ รู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกเป็น ผู้ที่ไ ด้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้ อ ยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็ จการศึกษาไปทางาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการติดตามข้อมูลของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ดังนี้
๑. ครูที่ปรึกษาให้ผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกคน กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อการ
ติดตามข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
๒. ครูที่ปรึกษาสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของนักเรียนในที่ปรึกษา และชี้แจงให้นักเรียนในที่ปรึกษาทราบถึง
ความสาคัญในการแจ้งหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อการติดตามข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. ครูที่ปรึกษาให้คาแนะนาเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนในที่ปรึกษา ร่วมกับงานแนะแนว
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สาเร็จการศึกษาก่อนเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ หรือการศึกษาต่อ
๕. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่ วมกับครูที่ปรึกษา ติดตามข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา และส่ง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ไปยัง สถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไป
ศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
และให้ส่งแบบประเมินดังกล่าวกลับคืนวิทยาลัยภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๐
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี จานวน ๑๙๑ คน จากจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ๒๐๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๙ ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึง พอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล จานวน
๑๕๑ คน และได้ รั บ ข้ อ มู ลตอบกลั บ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชี พอิ สระของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวน ๑๑๕ คน คิด เป็ น ร้อ ยละ ๗๖.๑๕ ของจานวนผู้ส าเร็ จ
การศึกษาที่ได้สารวจความพึงพอใจ
๓. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ จานวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ จานวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๙ ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐ จานวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖ ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
- สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Line) ในการติดตามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
โดยครูที่ปรึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
- สถานศึกษาควรมีการติดตามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- สถานศึกษาควรจัดทาระบบการติดตามข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นโมเดลของ
สถานศึกษา

๓๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้มีระบบการดูแลและพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษา ดังนี้
๑. จัดประชุมผู้เรียน ผู้ปกครอง ทุกภาคเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ อันจะเป็น
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนตามเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
๒. ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกวัน เพื่อดูแลพฤติกรรมและให้การอบรมผู้เรียน
๓. ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในที่ปรึกษาในคาบโฮมรูมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อดูแลพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และให้การอบรมผู้เรียน
๔. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๑ ดี ๑๑ เก่ง
๖. จัดสอนปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้เรียนชั้น ปวช.๑ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
๗. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่ประสบปัญหา เช่น การจัดสอนเสริมทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์ การ
จัดสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน เป็นต้น
๘. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ประกอบการหอพัก/บ้านเช่า
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ครูปกครองในเขตพื้นที่ เพื่อช่วยกันดูแลพฤติกรรมของผู้เรียน
๙. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้เรียน เพื่อเป็นการกระตุ้น/เสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นคนดี และคนเก่ง
๑๐. จั ดพิ ธีมอบประกาศนีย บัต รให้แก่ ผู้ส าเร็จการศึก ษา เพื่ อเป็น การสร้ างความภาคภูมิใ จและเป็ น
แบบอย่างให้กับผู้เรียนรุ่นต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้ดาเนินงาน/กิจกรรม/ตามโครงการที่กล่าวข้างต้นทุกประการ และมี ระบบการดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
ที่หลักสูตรกาหนด
๒. สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จานวน ๒๑๙ คน จากผู้เรียนแรกเข้าของ
รุ่นนั้นทัง้ หมด ๓๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๖ เทียบค่าคะแนนเป็น ๓.๙๘ คะแนน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้ คิดเป็น ๖๓.๖๖
เทียบค่าคะแนนเป็น ๓.๙๘ คะแนน

๓๒
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษามีระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามี การให้ความรู้ และสร้ างความเข้า ใจเกี่ ยวกับสถานศึ กษาคุณ ธรรม แก่ผู้บ ริห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
๒. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอั ตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่ม ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม ผู้เรียนจัดทาโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนวทาง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน ดังนี้
- ส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อให้เป็นครูแกนนาของสถานศึกษา จานวน ๗ คน ได้แก่ นางวิไลวรรณ โซ่มาลา , นางประกาย ใสสะอาด ,

๓๓
นางกิตติยา มากมูล , นายวิระ พรหมจันทร์ , นายกอบเกียรติ ยังเจริญ , นายสัจกร ทองมีเพชร และนายเฉลิมพร
นนทฤทธิ์
- สถานศึกษาจัดอบรมโครงการวิทยาลัยคุณธรรมบูรณาการจากฐานพอเพียงให้แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากร และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาฯ ของวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒. สถานศึกษามีการระดมความคิดเห็น ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียน เพื่อร่วมกันกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันกาหนดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
๓. กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน จัดทาโครงการดาเนินงานตาม
โครงการและสรุปผลโครงการตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เช่น
- โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- โครงการตลาดนัดพอเพียงตามวิถีเพียงพอ
- โครงการธนาคารเพื่อการศึกษา
- โครงการอาชีวะอาสา
- โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
และงานวิจัย
- โครงการขับขี่ปลอดภัย
ฯลฯ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้กาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” คือ พอเพียง ซื่อสัตย์ จิตอาสา วินัย และ
รับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. สถานศึกษาได้กาหนด “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่มผู้บริหาร พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีดังนี้
พอเพียง : ใช้จ่ายสมฐานะ , พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
ซื่อสัตย์ : บริหารการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส , พิจารณาความดีความชอบด้วย
ความเป็นธรรม , ไม่นาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน , ไม่เอาเวลาราชการไปทาประโยชน์ส่วนตัว
จิตอาสา : เป็นผู้นาองค์กรในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคม ด้วยความเต็มใจ
รับผิดชอบ : รับผิดชอบในหน้าที่การบริหารอย่างเต็มศักยภาพ
วินัย : ประพฤติตนตามข้อตกลง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของสถานศึกษาและของสังคม
๒.๒ กลุ่ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา มีดังนี้
พอเพียง : ใช้จ่ายสมฐานะ , พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ , ใช้สื่อการสอนและทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า
ซื่อสัตย์ : ไม่นาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน , ไม่เอาเวลาราชการไปทา
ประโยชน์ส่วนตัว
จิตอาสา : ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน , เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

๓๔
รับผิดชอบ : รับผิดชอบในหน้าที่การสอนและในงานที่ได้รับมอบหมาย , เอาใจใส่ดูแลผู้เรียน
วินั ย : เข้า สอนก่อ นหรือ ตรงเวลา , ประพฤติ ตนตามข้อ ตกลง ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ของ
สถานศึกษาและของสังคม
๒.๓ กลุ่มผู้เรียน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีดังนี้
พอเพียง : รู้จักใช้จ่ายในการดารงชีวิตตามสภาพของตนเอง
ซื่อสัตย์ : ไม่พูดโกหก , ไม่ทุจริตการสอบ
จิตอาสา : มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งที่มีโอกาส
รับผิดชอบ : รับผิดชอบในหน้าที่การเรียนและการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
วินัย : ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาและของสังคม
๓. ผลการดาเนินงานตามโครงการคุณธรรมอั ตลักษณ์ของสถานศึกษาทุก โครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีมากทุกโครงการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนอย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญ ที่ หน่วยงานต้นสั ง กัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกซน ได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมาย และดาเนินงาน เพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย

๓๕
๔. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่กาหนด
๕. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญ ที่ หน่วยงานต้นสั ง กัดมอบหมาย
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาได้ ส รุ ป ว่ า หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด (ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา) ได้มอบหมายนโยบายที่สาคัญ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ด้านความมั่นคง
อาชีวศึกษาแก้ปัญหาความยากจน
๒) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการสอน การวัดและประเมินผล และการนิเทศ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การพัฒนาความสามารถทางภาษาและทักษะในศตวรรษที่ 21
- ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี (โรงงานในโรงเรียน โรงเรียนในโรงงาน)
- สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
- เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
- พัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง
- ส่งเสริมการประเมินและรับรองสมรรถนะผู้เรียน
- ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานเอเชียแปซิฟิค
APACC
- V – Net
- คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
- อาชีวะจิตอาสา
- องค์การวิชาชีพ
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา
- พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมการสอนของครูอาชีวศึกษา
- พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
- ขึ้นทะเบียนครูเจ้าของอาชีพ ครูภูมิปัญญา
๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
- ลดปัญหาการออกกลางคัน
- อาชีวศึกษาสาหรับผู้ออกนอกระบบการศึกษา
- หลักสูตรระยะสั้นสาหรับวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สร้างงาน สร้าง
อาชีพ ต่อยอดอาชีพ
๕) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- โครงการพระราชดาริ
- ปลูกจิตสานึก
๖) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
- วิทยาลัยสะอาด
- การสร้างการมีส่วนร่วม จัดอาชีวศึกษา (ประชารัฐ/ ทรอ.อศ. / สถานประกอบการ
และหน่วยงาน

๓๖
๒. สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ประเมินความสามารถใน
การสื่อสารในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายของผู้อานวยการสถานศึกษา
๓. ผู้บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึก ษา และผู้เ รี ยน ได้ร่ ว มกัน ก าหนดแผนงานโครงการ กิ จกรรม
เป้าหมาย และดาเนินงาน เพื่ อให้นโยบายสาคัญ ของหน่วยงานต้นสัง กัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย เช่ น
โครงการแลกเปลี่ยนครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาร่วมกับสถานประกอบการ , โครงการลดปัญ หาการออก
กลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพไชยา , โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน , โครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน , โครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , โครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา , โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา , โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร , โครงการอาชีวะอาสา , โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดาริ (โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน บ้านกอเตย) , โครงการจัดประกวดประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ , โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา ประกวด เผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูและผู้ เรียน , ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชนแผนกวิชาช่างยนต์ และโครงการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น
๔. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่กาหนด
๕. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผลการประเมิน ความสามารถในการสื่อสารในนโยบายสาคัญ ที่หน่วยงานต้นสัง กัดมอบหมายของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรีย น โดยใช้วิธีการโหวตในที่ประชุม
พบว่า ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายอยู่
ในระดับดีมาก
๒. ผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายทุกโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีหรือดีมากทุกโครงการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
และนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๓๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรีย นทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์อัตรากาลัง ครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรีย นทั้ง หมด ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนัง สือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
๒. สถานศึกษาได้ดาเนินการส่งข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอ
บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ครู เ พิ่ ม เติ ม ตามเกณฑ์ ม าตรฐานอั ต ราก าลั ง ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
๓. สถานศึกษาได้จัดจ้างครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผลการวิเคราะห์อัตรากาลังครูในแต่ละสาขาวิชาต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา สรุปได้ดังนี้
- สาขาวิชาช่างยนต์
อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๙ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๗ คน
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๕ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๔ คน
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๓ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๓ คน
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๓ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๓ คน
- สาขาวิชาการบัญชี
อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๔ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๓ คน
- สาขาวิชาการตลาด อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๓ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๓ คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๓ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๓ คน
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๑ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๓ คน
- แผนกวิชาสามัญ
อัตรากาลังตามเกณฑ์ ๑๒ คน อัตราที่มีอยู่จริง ๑๐ คน
๒. สรุป สถานศึกษามีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ จานวน
๔ สาขาวิชา และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๕ สาขาวิชา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๓๘
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึ กษา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน ก ากับ ดู แ ล ให้ ค รู ผู้ สอนในแต่ ล ะรายวิ ช าทุก คน เป็ น ผู้ ที่ จ บ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้ดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งครูผู้สอนให้ตรงกับรายวิชาที่สอน หากไม่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนที่ตรงกับรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้รับการการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
๓. สถานศึก ษาจั ดส่ งครู ในแต่ ละสาขาวิ ช าเข้า รั บการฝึก ประสบการณ์วิ ช าชี พในสถานประกอบการ
ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ จาก
สถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็น
ผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ ฝึกอบรมเพิ่มเติ มตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน จานวน ๓๙ คน จากจานวนครู
ทั้งหมด ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแ ล ให้ครูไ ม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง
ต่อปี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้จัดทาโครงการทัศนศึกษาดูงาน “โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ภาคกลางและโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. สถานศึกษาได้จัดอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งคน/หนึ่งสถานที่/หนึ่งรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- โครงการอบรม “วิทยาลัยคุณธรรมบูรณาการจากฐานพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก

๓๙
๔. สถานศึ กษาได้จัดทาโครงการจัดส่งครูในแต่ละสาขาวิชาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีครูที่ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี จานวน ๓๙ คน จากจานวนครูทั้งหมด ๓๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครูทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึก ษา ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น กากั บ ดู แล ให้ มีจ านวนบุ ค ลากรทางการศึ กษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนัง สือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๗
๒. สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การส่ ง ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ขอบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ตามเกณฑ์ ม าตรฐานอั ต ราก าลั ง ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๗
๓. สถานศึกษาได้จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติมตามความจาเป็น เพื่อให้บริหารงานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผลการวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานอั ต ราก าลั ง ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๗ สถานศึกษาควรมีจานวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น ๑๒ คน
๒. สรุป สถานศึกษามีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ๑๙ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากาลังที่
กาหนด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๔๐
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่อง ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์ กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และส่งเข้าประกวดและเผยแพร่ ในระดับต่าง ๆ
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพต่อหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชนและหน่วยงานภายนอก
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ครูทุกได้จัดทาผลงานนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และมีครูส่ง ผลงานเข้า
ประกวด/แข่งขัน ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก จานวน ๒๓ คน
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วม
ภาคใต้ เขตพื้นที่อาเภอไชยา อาเภอท่าชนะ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๕๘ คน และได้รับการ
ยกย่องจากอาเภอไชยาทุกคน
๓. สรุป สถานศึกษามีจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง สิ้น ๕๘ คน มีจานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานหรือองค์ กรภายนอก จานวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
๑. มีครูที่มีความรู้ ความสามารถจัดทาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จานวนมาก
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีความรัก ความสามัคคี และมีจิตอาสาในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม

๔๑
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากาลัง
ที่กาหนด
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึ กษามีแ ผนปฏิ บัติ ง านประจ าปี มีก ารจัด สรรงบประมาณเป็น ค่า ใช้ จ่า ยของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึ กษามีก ารจั ดท าแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ง บประมาณ โดยกาหนดโครงการตามวิ สั ยทั ศ น์
พัน ธกิ จ ที่ สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของสถานศึ ก ษา และด าเนิ นการอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๒. สถานศึกษาได้จัดทาโครงการ “การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” โดยการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีระบบการจัดการงบประมาณอย่างเป็นสัดส่วนในการจัดสรรรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการเรียนการสอน ดังนี้
๑. กาหนดงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
๒. ขออนุมัติยอดงบประมาณการจัดสรรจากผู้บริหารสถานศึกษาตามลาดับขั้น
๓. แจ้งแผนกวิชา เพื่อดาเนินการตามยอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๔. ดาเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุ
๕. สรุปผลการใช้วัสดุฝึกตามแบบ สผ.๒

๔๒
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑
และ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมจานวน ๒,๗๑๒,๘๖๔ บาท จากงบดาเนินการทั้งสิ้น ๗,๖๙๗,๘๐๕
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๔ ของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด โดยการส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนได้ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) โครงการอาชีวะอาสา เป็นต้น ซึ่งทุกแผนกวิชามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม รวมจานวน ๖๙๐,๐๐๐ บาท จากงบดาเนินการทั้งสิ้น
๗,๖๙๗,๘๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๖ ของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้กาหนดพันธกิจข้อที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ทาให้สถานศึกษามีการดาเนินการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทา ประกวด แสดงโครงการด้านทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน เช่น โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนักศึกษา , โครงการ
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมการต่อยอดด้านธุรกิจจนได้รับรางวัลระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนา ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมจานวน ๔๓๘,๒๓๕ บาท จาก
งบดาเนินการทั้งสิ้น ๗,๖๙๗,๘๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๙ ของงบดาเนินการ

๔๓
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้กาหนดพันธกิจข้อที่ ๑ บริหารจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่ง เสริม สนับ สนุน การจั ดกิจ กรรมด้า นการรั กชาติ เทิดทู น พระมหากษัต ริย์ ส่ง เสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์
สิ่ง แวดล้ อม การกีฬ าและนัน ทนาการ การส่ง เสริม การด ารงตนตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โดยใช้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล
ซึ่งทาให้สามารถรองรับโครงการที่วิทยาลัยจัดขึ้น
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนา ทัก ษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมจานวน ๑,๓๑๑,๐๓๕ บาท จาก
งบดาเนินการทั้งสิ้น ๗,๖๙๗,๘๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๓ ของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษามีการกาหนดแผนงาน โครงการตามพันธกิจของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๔๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ดังนี้
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
เป็นเงิน ๒๑,๙๓๙ บาท
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และดูแลสภาพแวดล้อม เป็นเงิน ๙๘,๗๕๒ บาท
- โครงการปรับปรุงห้องน้า ห้องส้วม
เป็นเงิน ๑๑,๐๐๒ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้างานอาคาร
เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท
- โครงการปรับปรุงรั้วชีววิถี
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา
เป็นเงิน ๑๒,๓๕๐ บาท
- โครงการจัดซื้อน้ายาถังดับเพลิง
เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว
เป็นเงิน ๑๐,๘๙๐ บาท
- โครงการจัดซื้อถังขยะ ขนาด 24 ลิตร
เป็นเงิน ๓๑,๘๕๐ บาท
- โครงการจัดซื้อถุงดาใส่ขยะ
เป็นเงิน ๔,๙๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อธงชาติไทย
เป็นเงิน ๖,๒๘๐ บาท
- โครงการจัดซื้อผ้าดาประดับตกแต่อาคาร
เป็นเงิน ๗๔,๖๑๗ บาท
- โครงการปรับปรุงห้องน้าอาคารอานวยการ
เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อรถเข็น
เป็นเงิน ๕,๔๒๐ บาท
- โครงการจัดซื้ออะไหล่อ่างล้างหน้า
เป็นเงิน ๔,๐๔๕ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องตัดกิ่งไม้
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุสาหรับทาป้ายชื่อภายในสถานศึกษา เป็นเงิน ๓๐,๓๒๖.๓๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมน้าประปา
เป็นเงิน ๗,๕๙๗ บาท
- โครงการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ายาทาความสะอาดอเนกประสงค์เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐บาท
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด สรรงบประมาณในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เพื่ อ พั ฒ นาและดู แ ล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา จานวน ๑๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๒๖๘.๓๐ บาท
๒. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ทสี่ ะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๔๕
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
๒. สถานศึกษามีการกาหนดครูผู้ควบคุมดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
๓. สถานศึกษามีการกากับ ดูแล อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
๔. สถานศึก ษามี การจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบั ติการประจาปี เพื่อ พั ฒนา/ปรั บปรุ ง ห้ องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการผสมสีและเทียบสี แผนกวิชาช่างยนต์ เป็นเงิน ๓๗,๑๔๐
บาท
- โครงการพัฒนาห้องฝึกอบรมผู้เรียนและผู้ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเงิน ๗๑,๗๓๒ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นเงิน
๑๓,๔๙๐ บาท
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคารสานักงาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เป็นเงิน
๖๓,๗๔๐ บาท
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ เป็นเงิน ๙๙,๓๑๔ บาท
- โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา อาชีพช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร เป็นเงิน ๑๔๕,๐๓๘ บาท
- โครงการปรับปรุงห้องสานักงานวิจัย เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาห้องเรียนทันสมัยแบบอินเตอร์แอคทีฟ (ห้องเรียนเฉพาะทาง) เป็นเงิน ๔๒,๙๕๓
บาท
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ เป็นเงิน ๖๕๕,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม หลักพระพุทธศาสนา เป็นเงิน ๒๖๕,๖๐๐
บาท
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ๓ เฟส สาหรับการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ๔
เป็นเงิน ๑๙,๗๒๔ บาท
- โครงการปรับปรุงห้องทะเบียน เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน ๑๘,๘๐๐ บาท
- โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ห้องพัสดุ เป็นเงิน ๑๒๙,๑๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนแผนกวิชาการบัญชี เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
- โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน งานประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๑๑,๘๙๐ บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

๔๖
- โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เป็นเงิน ๔,๕๕๙ บาท
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด เป็นเงิน ๔๐๒,๕๒๐ บาท
- โครงการปรับปรุงสานักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นเงิน ๑๒,๗๕๗ บาท
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๒๕๔๐ เป็นเงิน ๑๙,๓๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึก ษามี การจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบั ติการประจาปี เพื่อ พั ฒนา/ปรั บปรุ ง ห้ องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ จานวน ๒๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๗,๓๕๗ บาท
๒. สถานศึกษามีผู้ควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ
๓. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและสถานที่อื่น ๆ ในสถานศึกษา
ทุกจุด มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจาปี ในการจัดหา การใช้ การบารุง รักษา
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัย ในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมเป็นเงิน ๒,๗๑๒,๘๖๔ บาท ดังนี้
- แผนกวิชาช่างยนต์
เป็นเงิน ๗๔๔,๐๕๘ บาท
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
เป็นเงิน ๓๕๓,๙๗๔ บาท
- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน ๒๖๗,๘๑๕ บาท
- แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เป็นเงิน ๒๒๐,๐๑๘ บาท
- แผนกวิชาการบัญชี
เป็นเงิน ๓๙๙,๓๖๑ บาท
- แผนกวิชาการตลาด
เป็นเงิน ๒๖๘,๖๓๒ บาท
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเงิน ๓๑๐,๖๒๑ บาท
- แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เป็นเงิน ๖๒,๕๖๗ บาท
- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เป็นเงิน ๓๗,๓๐๓ บาท
- แผนกวิชาสามัญ
เป็นเงิน ๔๘,๕๑๕ บาท
๒. การขอรับงบประมาณเพิ่มเติมของแต่ละสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนกวิชาการตลาด เป็นเงิน ๘๖,๓๘๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาการตลาด เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๔๗
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาสามัญ เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ ในทุกสาขางาน
๒. สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมเป็นเงิน ๒,๘๑๔,๓๔๔
บาท
๓. ทุกสาขางานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยต่อการจัดการเรียน
การสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย
๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(๔) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
(๕) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการจัดทา รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
นักเรียนนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคาร
สถานที่ ข้อมูลหลักสูตรและการสอน และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. สถานศึกษามีการจัดทาเว็บไซต์ของสถานศึกษา (WWW.cicc.ac.th) และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. มีการดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
๔. ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาใช้บริการอินเทอร์เน็ตจาก Uninet ความเร็วที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐
Mbps ระบบ MOEnet เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (Server) ต่าง ๆ ของสถานศึกษาความเร็ว ๓๐ Mbps ระบบ
Authentication เชื่อมต่อ Uninet กับ MOEnet เพื่อใช้งาน GFMIS ซึ่งจะเป็นของงานการเงิน งานบัญชีและงาน
พัสดุ มีเซิร์ฟเวอร์ (Server) เก็บ Log File IP ๑๐.๐.๐.๑ ซึ่งส่งค่ามาจาก Firewall มีการแจก UserID
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
๒. สถานศึกษามีเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพไชยา ชื่อ WWW.cicc.ac.th
๓. สถานศึกษามีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในกลุ่มงาน GFMIS และระบบ Authentication

๔๘
๔. สถานศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลได้ด้วยการกาหนด User name และ Password
๕. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา (RMS 2012) ใช้ในระบบงานสารบรรณ
งานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล
๒. โปรแกรม ศธ ๐๒ ใช้ในงานทะเบียน
๓. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ AMS-eOffice http://eoffice.ver.go.th งานสารบรรณ
๔. ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net
๕. ระบบเว็บต์ไซต์วิทยาลัยการอาชีพไชยา www.cicc.ac.th
๖. ระบบงบประมาณ http://ie.ver.go.th
๗. ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th
๘. ระบบติดตามภาวะการมีงานทา ผู้สาเร็จการศึกษา http://job.vec.go.th
๙. ระบบจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู (GIRO Data Entry)
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
-

ไม่ผ่าน

๔๙
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
๑. โครงการลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ
๒. โครงการจัดทาแผนการเรียนสมรรถนะอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
๔. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๕. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี กับวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับ ๑ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๖. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ และอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ และ
ชั้น ๒
๗. โครงการสร้างเครือข่ายระบบดูแลติดตามพฤติกรรมผู้เรียน
๘. โครงการสร้างความสัมพันธ์สาขาวิชาชีพกับสถานประกอบการ
๙. โครงการจัดส่งครูเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีโครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา จานวน ๙ โครงการ
๒. สถานศึกษามีแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
๓. สถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ ๑ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี กับวิทยาลัยการอาชีพไชยา

๕๐
๔. สถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ
บริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ และอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา
๕. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลติดตามพฤติกรรมผู้เรียน ได้แก่ เครือข่ายตัวแทน
ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละห้อง เครือข่ายครูปกครองโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่บริการ เครือข่ายผู้ประกอบการ
หอพัก/บ้านเช่า เครือข่ายผู้นาชุมชน เครือข่ายชมรมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เครือข่าย
สถานีตารวจภูธรอาเภอไชยา เป็นต้น
๖. ครูทุกสาขาวิชาชีพได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามโครงการผลิตและ
พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจานวน ๘ คน
ได้แก่ นายวีระยุทธ ฤทธิกุล นายพรศักดิ์ นงค์นวล นายสมบัติ ฆ้องส่งเสียง นายณัฐพล กองสุข นางวรรณวิมล คงชู
นายสัจกร ทองมีเพชร นายสมโชค ชูเพ็ง และนางกิตติยา มากมูล
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวน ๗ สาขางาน ได้แก่ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ สาขางานไฟฟ้า
กาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการก่อสร้าง สาขางานการตลาด และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี
จานวนผู้เรียนรวมทั้งสิ้น ๙๙ คน
๒. สถานศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบ
ทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๓. สถานศึกษาได้จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ
๔. สถานศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๕. สถานศึกษาจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคีและนักเรียน
นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาส่งผู้เรียนในระบบทวิภาคีสู่สถานประกอบการในภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนที่ ๓
ตามแผนการเรียนที่กาหนด และระหว่างที่ศึกษาในสถานประกอบการจะให้ผู้เรียนกลับสถานศึกษาเดือนละ ๑ ครั้ง
เพื่อพบครูผู้สอน

๕๑
๗. สถานศึกษาส่งผู้เรียนไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (วิชาฝึกงาน) ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น ๑๖๗ แห่ง
๒. สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนทั้งสิ้น ๑,๐๒๐ คน
๓. สถานศึกษามีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียน ๗ คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึ ก ษามี น โยบายให้ ทุ ก สาขางานจั ด ท าโครงการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นร่ ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. หน่วยงาน บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ในการ
พัฒนาผู้เรียน มีดังนี้
- สานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มาอบรมเรื่อง การขับขี่ปลอดภัย และจัดสอบ
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับผู้เรียน
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี มาอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการ
เข้ า รั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน สาขาช่ า งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ า งก่ อ สร้ า ง และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังวิทยาลัยการอาชีพไชยาร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑
สุราษฎร์ธานี พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพไชยาให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสานักงานคณะกรรมการการ
ร่วมกับครูสาขาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพไชยา พัฒนาหลักสูตรสาขางานช่างซ่อมตัวถังและ สีรถยนต์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับครูสาขาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพไชยา พัฒนาโครงการนาร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับค่าตอนแทนสอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
- ธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษาในการจัดทา โครงการธนาคารเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา

๕๒
- บริษั ท ซี พีอ อลล์ จ ากัด มาอบรมให้ค วามรู้ เรื่อ ง โปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางบั ญ ชี แก่ ผู้ เรี ย น
สาขาวิชาการบัญชี
- บริษัท ร้อยเกาะแอ็ดเวนเจอร์ มาอบรมให้ความรู้ เรื่อง การตลาดออนไลน์ แก่ผู้เรียนสาขาวิชา
การตลาด
- พระจากวัดสวนโมกขพลาราม มาอบรมบรรยายธรรมให้แก่ผู้เรียนทุกวันพุธที่สองของเดือน
และมาบรรยายภาพปริศนาธรรม ณ ห้องพุทธทาสศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
- พระจากวัดในเขตพื้นที่อาเภอไชยา มาบรรยายธรรมศึกษา เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน
ที่เข้ารับการสอบธรรมศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องในการมอบทุ นการศึ กษาให้ แก่ผู้ เรี ยน โดยมีสั ดส่ว น ๑ ทุ น ต่อผู้ เรีย นไม่เกิ น ๑๐๐ คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีโครงการระดมทรัพยากรด้านการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีปัญ หาทางด้าน
เศรษฐกิจ ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
๒. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการจัดหาทุนกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้ นที่อาเภอไชยา และ
บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. สถานศึกษาได้จัดทุนคูปองอาหารกลางคันให้แก่ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในวันไหว้ครูในทุกปีการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้ความช่วยเหลือในการสมัครทุนการศึกษาต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน
๖. สถานศึกษามีการกากับดูแลผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ให้ทุน
กาหนด
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษา “ทุนพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” จานวน
๓ คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท
๒. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษา “ทุนเฉลิมราชกุมารี” จานวน ๑ คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐
บาท
๓. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากมูลนิธิบริษัทโตโยต้า จานวน ๒ คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท

๕๓
๔. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี (SCG) จานวน ๑ คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท
๕. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จานวน ๓ คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐
บาท
๖. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน ๑๐ คน
ได้รับทุนรวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากเทศบาลเวียง จานวน ๓ คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๘. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากอาเภอไชยา “ทุนวันปิยมหาราช” จานวน ๑ คน ได้รับทุนรวม
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๙. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑ คน ได้รับทุนรวมเป็น
เงิน ๓,๐๐๐ บาท
๑๐. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากผู้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “ทุน คูปองอาหาร
กลางวัน” จานวน ๕๙ คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท
๑๑. มีจานวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน ๕๗ คน ได้รับทุนรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๗,๘๐๐ บาท
สรุ ป ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ มี จ านวนผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ๑๔๑ ทุ น รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑,๘๓๒,๘๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจานวน ๘๔ ทุน คิดเป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท และทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา จานวน ๕๗ ทุน เป็นเงิน ๑,๕๓๗,๘๐๐ บาท
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีโครงการระดมทรัพยากรทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
๒. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการจัดหาเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์กับหน่วยงานต่าง ๆ
ในเขตพื้นที่อาเภอไชยา และบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้รับบริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงค์
๒. สถานศึกษาได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ ชุด และวัสดุอุปกรณ์การเรียน จานวน ๑๙๙
ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

๕๔
๓. สถานศึกษาได้รับบริจาคเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-๗๖๑๑ จานวน ๑ เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจากัด
ซีดับบลิวคอนสตัคชั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. สถานศึกษาได้รับบริจาคเครื่องพิมพ์ Canon PIXMA จานวน ๖ เครื่อง จากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)
๕. สถานศึกษาได้รับบริจาคบานประตู จานวน ๓๐ บาน จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑
สุราษฎร์ธานี
๖. สถานศึกษาได้รับรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน ๓๗๗,๐๐๐ บาท
เพื่อดาเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด
สรุ ป สถานศึ ก ษาได้ รั บความร่ว มมื อ ช่ว ยเหลื อ จากบุค คล ชุม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน รวม ๓๗๘,๐๐๐ บาท และบริจาควัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ
จานวน ๖ รายการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่ต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๕๕
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้ครูจัดการเรีย นการสอนรายวิซาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพั ฒนารายวิชา หรือกาหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึก ษาส่ งเสริม สนับ สนุน กากับดู แลให้ครู ทุกคนจัด ทาแผนการจั ดการเรี ยนรู้ รายวิชาที่ถูก ต้อ ง
ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายและบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึ กษามีนโยบายให้ครูทุ กคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาในทุกรายวิชาที่สอน ในทุ ก
ภาคเรียน และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนวันเปิดภาคเรียน
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับรายวิชา
๓. สถานศึกษาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๔. สถานศึกษาอานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนโดยการจัดห้องเรียนให้ทันสมัย มีสื่อ อุปกรณ์การสอน
อย่างเพียงพอ
๕. สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนประเมินคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนเต็ม
๖. สถานศึกษามีการตรวจประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
๗. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาที่สอน โดยมีครูจัดทาแผนการจัดการเรียนทุกรายวิชา จานวน ๓๙ คน จากครูทั้งหมดจานวน ๓๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดย
จัดอานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนในทุกห้องเรียน

๕๖
๒. สถานศึกษากากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
๓. สถานศึกษามีการชี้แจงในที่ประชุมครูให้ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาและทาการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
๒. ครูทุกคนได้ทาการบันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้กาหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกรายวิชาได้
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทาการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา
๔. สถานศึกษาให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
๕. สถานศึกษาชี้แจงให้ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลในทุกรายวิชา
๖. สถานศึกษาให้ครูนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้ครูทาวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ รายวิชา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน หรือไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีครูจานวน ๓๙ คน ได้นาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนจากครูทั้งหมดจานวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๕๗
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อกาหนดแนวทางในการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน
๒. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
๓. คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนดาเนินการนิเทศครูผู้สอนตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนสรุปและรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคเรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน
๒. ครูทุกคนได้รับทราบผลจากการนิเทศในทุกภาคเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) การระบุปัญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค์
(๓) วิธีการดาเนินการ
(๔) การเก็บข้อมูล
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผล เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษากาหนดเป็นนโยบายและแจ้งในที่ประชุมครูและบุคลากร ให้ครูทุกคนจัดทาผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ รายวิชาต่อภาคเรียน เพื่อแก้ปัญ หาที่เกิดจากการเรียนการสอน หรือไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
๒. สถานศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาครูนักวิจัย
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทาผลงานวิจัย โดยส่งครู
เข้ารับการอบรม การไปประกวด แข่งขัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
๔. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยในทุกภาคเรียน
๕. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นในทุกปีการศึกษา

๕๘
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ครูทุกคนจัดทาผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๒. ผลงานวิจัยของครูหลายท่านได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ และได้นาเสนอผลงานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
มีผลงานวิจัยของครูได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และได้นาเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึ กษาส่ง เสริ ม สนั บสนุ น ก ากั บ ดูแ ลให้ ค รูศึ ก ษา สารวจข้ อมู ล ความต้ อ งการในการพัฒ นา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
๒. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ค รู พั ฒ นารายวิ ซ าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าตามข้ อ ๑ จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอน และกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๔. สถานศึ ก ษาส่ง เสริ ม สนั บสนุ น กากับ ดูแ ลให้ มีก ารติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึ ก ษาได้ มีก ารส ารวจข้ อมู ลความต้ อ งการในการพัฒ นารายวิช าหรือ กลุ่ม วิ ช า คื อ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๒. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ คือ วิชา
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

๕๙
๓. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอน และกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่พัฒนาขึ้น คือ วิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๔. สถานศึ ก ษาส่ง เสริ ม สนั บสนุ น กากับ ดูแ ลให้ มีก ารติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาที่พัฒนาขึ้น คือ วิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาขึ้นครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามี การพัฒนารายวิชาขึ้นและได้นารายวิชาที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกสาขางาน คือ วิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษามีคู่มือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพที่ประเมินตามสมรรถนะต่าง ๆ ที่กาหนดใน
แต่ละสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับ ปวส. ได้เรียนในระบบทวิภาคี
๒. สถานศึกษาได้กาหนดแผนการรับผู้เรียนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๖๐
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชี วศึก ษาระบบทวิภ าคี โดยมีจานวนผู้เรี ยนในระบบทวิภาคี จ านวน ๑๙๐ คน จากจานวนผู้ เรีย นทั้ง หมด
๑,๐๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๓ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด)
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้ผู้เรียนหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๒. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ฝึ ก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ โดยให้คานึงถึงทักษะด้านวิชาชีพที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสาคัญ
๓. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศของผู้เรียนระบบทวิภาคีในทุกภาคเรียน
๔. สถานศึกษาให้นโยบายแก่ครูนิเทศว่าจะต้องไปนิเทศผู้เรียนทุกคนภายใน ๑ เดือน หลังจากที่ผู้เรียนไป
เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๕. สถานศึกษาชี้แจงให้ครูที่สอนผู้เรียนในระบบทวิภาคี ให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่ วมกับ
สถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผู้เรียนในระบบทวิภาคีทุกคน (จานวน ๑๙๐ คน) ได้รับการได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
๒. ผู้เรียนในระบบทวิภาคีทุกคน (จานวน ๑๙๐ คน) ได้รับการนิเทศก์อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนโครงการทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ เรื่อง หลักการเขียนโครงการและ
การจัดทารายงานการวิจัย

๖๑
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียนนาเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดทาผลงาน
โครงการ
๓. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทาผลงานแก่ผู้เรียน
๔. สถานศึกษามีการกากับติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
โดยครูผู้สอนวิชาโครงการ
๕. สถานศึกษาจัดเวทีประกวด แข่งขัน ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
๖. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการส่งผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เข้าร่วมประกวด แข่งขัน
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๗. สถานศึ กษาส่ง เสริม สนับ สนุ นให้ มีก ารน าผลงานโครงการพั ฒนาทัก ษะวิชาชีพ ไปขยายผลและใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน
๘. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่จัดผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกคน ได้จัดทา
ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๒. มีผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนได้รั บรางวัลทั้ง ในระดับจัง หวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ใน
สถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามวิชาชีพที่กาหนด
๒. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ได้รับการ
นิเทศจากครูฝึกทุกคน
๓. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิ จกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เช่น โครงการ
Fix it Center โครงการอาเภอเคลื่อนที่ โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน เป็นต้น

๖๒
๔. สถานศึกษามีระบบดูแลและกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปีและ
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปีทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
อันจะส่งผลให้สามารถสอบมาตรฐานวิชาชีพได้ในอนาคต
๕. สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมทบทวนความรู้และทักษะก่อนที่ผู้เรียนจะเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาดาเนินการทดสอบมาตรฐานวิ ชาชีพ โดยใช้ข้อ สอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และดาเนินการทดสอบตามวันเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ
ครั้งแรก จานวน ๒๔๖ คน จากจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จานวน
๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุน ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นได้ รับ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณยกย่ อ งความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงออกซึ่งความสามารถที่ตนมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพ
๒. สถานศึกษาจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนได้ทากิจกรรมตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล
๓. สถานศึก ษาจั ดครู ที่มี ความสามารถหรือ ความสนใจ ให้เ ป็ นครู ที่ป รึก ษา ควบคุม ดู แ ล ในการท า
กิจกรรมของผู้เรียน
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการประกวด แข่ง ขัน ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๕. สถานศึกษาจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. มีผู้เรียน ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก จานวน ๓๔ จากจานวนผู้เรียน
ระดับ ปวช. ทั้งหมด ๗๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของจานวนผู้เรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด
๒. มีผู้เรียน ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก จานวน ๒๘ จากจานวนผู้เรียน
ระดับ ปวส. ทั้งหมด ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ของจานวนผู้เรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด

๖๓
สรุป สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งสิ้น จานวน ๖๒ จากจานวน
ผู้เรียนทั้งหมด ๑,๐๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนที่เรียนวิชาการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพทุกคนได้จัดทาผลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และมีการขยายผลสู่ในชุมชน
๒. ผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สามารถผ่านการประเมินจากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรกทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ดังนี้
๑.๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในวัน
สาคัญทุกครั้ง เช่น
- การจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา

๖๔
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอาเภอไชยา
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วัน
ปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอาเภอไชยา
- จัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๑.๒ สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น
- การจัด กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์ การนัก วิชาชีพ ในอนาคตแห่ง ประเทศไทย (อวท.)
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพไชยา
- การจัดกิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญ ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
การออกเสียงประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับอาเภอไชยา
๑.๓ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
เช่น
- การจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรม ทุกวันพุธที่สองของเดือน
- การจัดแหล่งเรียนรู้ “พุทธทาสศึกษา” ขึ้นภายในสถานศึกษา
- การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าสอบธรรมศึกษา
- การเข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยากับอาเภอไชยา
- การเข้าร่วมกิจกรรม “งานของดีเมืองไชยา”
- การจัดทานวัตกรรม “ไอศกรีมไข่เค็มไชยา” เพื่ออนุรักษ์ของดีเมืองไชยา
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศา สนา ศิลปะ
วัฒนธรรม อย่างน้อยกว่า ๑ กิจกรรม โดยครูที่ปรึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จานวน ๑๔ กิจกรรม
๒. ผู้เรียนแต่ละคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ ง เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๑
กิจกรรม

๖๕
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง
(เกาะพลวย) ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา # ปี ๘ เทอม ๑“กิจกรรม Big clanging day”ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
- โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา # ปี ๘ เทอม ๒“กิจกรรม Big clanging day”ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
- โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย
๑ กิจกรรม โดยครูที่ปรึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน ๕ กิจกรรม
๒. ผู้เรียนแต่ละคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๑
กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในตามหลักธรรมาภิบาล “พลาเกมส์ ครั้งที่ ๓”
- โครงการประกวดร้องเพลง
- โครงการแข่งขันฟุตซอล “การอาชีพคัพท์”

๖๖
- โครงการแข่งขัน “การวาดภาพในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”
- เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อาเภอไชยา
- โครงการประกวดเด้นท์เซอร์และสุดยอดพิธีกร
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ อย่างน้อย
๑ กิจกรรม โดยครูที่ปรึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ จานวน ๖ กิจกรรม
๒. ผู้เรียนแต่ละคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๑
กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการส่ ง เสริ ม การด ารงตนตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย ง ไม่ น้อยกว่า ๕ กิจ กรรม และกากั บดูแลให้ผู้เ รีย นแต่ละคนเข้ าร่วมกิจกรรมไม่ น้อยกว่า ๑
กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
- โครงการตลาดนัดพอเพียงสร้างวิถีเพียงพอ
- การจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรม ทุกวันพุธที่สองของเดือน
- โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การจัดกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา
- โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา # ปี ๘ เทอม ๑“กิจกรรม Big clanging day”ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
- โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา # ปี ๘ เทอม ๒“กิจกรรม Big clanging day”ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
- การจัดกิจกรรมออมตามรอยพ่อ “ธนาคารเพื่อการศึกษา”
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้ผู้เรี ยนทุกคนได้ เข้า ร่วมกิจกรรมด้า นการส่ ง เสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย ๑ กิจกรรม โดยครูที่ปรึกษา

๖๗
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึ ก ษามี การจัด กิ จกรรมด้ านการจั ดกิ จ กรรมด้า นการส่ง เสริ ม การดารงตนตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๗ กิจกรรม
๒. ผู้เรียนแต่ละคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละ
คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ดังนี้
- โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
- โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center “กู้ภัยแล้ง”
- โครงการอาชีวะบริการ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม โดยครูที่ปรึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม จานวน ๕ กิจกรรม
๒. ผู้เรียนแต่ละคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการบริการวิชาการ
วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)

๖๘
จุดเด่น
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมครบทุกด้านและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนสาขาวิชาที่เปิด
สอน
๒. สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนที่มีการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมด
๓. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้แก่ครู
และผู้เรียน
๔. สถานศึกษามีการดาเนินการให้มีการรายงานผลในการสร้างรายได้ให้กับครูและผู้เรียน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชามีการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียน
๒. สถานศึกษาจัดสถานที่ และให้การส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้
ผู้เรียนทุกสาขาวิชาสามารถดาเนินธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้
๓. ขั้นตอนการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มีดังนี้
๓.๑ ประกาศรับสมัครผู้เรียนที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะ
๓.๒ ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
๓.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้เรียนในการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
๓.๔ ให้ครูและผู้เรียนได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
๓.๕ จัด อบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับ การเขีย นแผนธุ รกิจ ปฏิ บัติการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจ จานวน ๑ แผนต่อ ๑ กลุ่ม
๓.๖ ผู้เรียนดาเนินการตามแผนธุรกิจ (๑ ภาคเรียน) โดยมีครูนิเทศติดตาม แนะนาให้คาปรึกษา
๓.๗ ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน

๖๙
๓.๘ ผู้เรียนนาเสนอผลการดาเนินงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓.๙ ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
๓.๑๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการส่งมอบธุรกิจแก่รุ่นต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. มีผู้เรียนเข้ารับการบ่มเพาะ จานวน ๑๑๐ คน จาก ๗ สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีการดาเนินงานศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
๒. มีจานวนผู้เรียนที่มีการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียน
ทั้งหมด
๓. มีพื้นที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์บ่มเพาะ ๔ แหล่ง รวม ๑๖ ธุรกิจ ดังนี้
- ศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชนด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร จานวน ๒ ธุรกิจ
- ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑๑ ธุรกิจ
- แผนกวิชาช่างยนต์ จานวน ๒ ธุรกิจ
- ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี จานวน ๑ ธุรกิจ
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษา องค์การ หน่วยงานต่าง ๆ
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดยเฉลี่ย ๔.๐๑อยู่ในระดับดี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษามีการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอย่างเป็นระบบและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
สถานศึกษา องค์การ หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๗๐
มาตรฐานเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จานวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ไทยแลนด์ ๔.๐ แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ไทยแลนด์ ๔.๐ แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ดังนี้
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งคน/หนึ่งสถานที่/หนึ่งรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- โครงการอบรม “วิทยาลัยคุณธรรมบูรณาการจากฐานพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
- โครงการจัดส่งครูในแต่ละสาขาวิชาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในช่วง
ปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาสถานที่ ห้องเรียน ให้ทันสมัย ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการผสมสีและเทียบสี แผนกวิชาช่างยนต์
- โครงการพัฒนาห้องฝึกอบรมผู้เรียนและผู้ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
- โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ “พุทธทาสศึกษา”
- โครงการพัฒนาห้องเรียนทันสมัย (Active Learning Room)

๗๑
๔. สถานศึกษามีแผนงานพัฒนาให้เป็นศูนย์ทดสอบทางด้านวิชาชีพ ดังนี้
- โครงการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี กับวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับ ๑ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- โครงการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริการยาน
ยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ และอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑
และชั้น ๒
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลได้ด้วยการกาหนด User name และ Password
๒. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ ๑ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี กับวิทยาลัยการอาชีพไชยา
๔. สถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ
บริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ และอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น ๑ และชั้น ๒ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา
๕. ครูทุกสาขาวิชาชีพได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามโครงการผลิตและ
พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจานวน ๘ คน
ได้แก่ นายวีระยุทธ ฤทธิกุล นายพรศักดิ์ นงค์นวล นายสมบัติ ฆ้องส่งเสียง นายณัฐพล กองสุข นางวรรณวิมล คงชู
นายสัจกร ทองมีเพชร นายสมโชค ชูเพ็ง และนางกิตติยา มากมูล
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)

๗๒
จุดเด่น
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับการพัฒนา ตามนโยบายการศึกษาไทย
สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ ๔ ของ สอศ.

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกับคุณภาพภายใน และดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ของ สอศ.

ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณ ภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน และผ่านความเห็นชอบตาม
มติที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. สถานศึกษาจัดทาโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ปีก ารศึก ษา ๒๕๕๙” ณ วั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อ ชี้ แ จงสร้ างความเข้ าใจในมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา และระดมความคิดเห็นในการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๓. สถานศึกษาจัดทาโครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติ การ “การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา”
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๗๓
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๖. สถานศึกษาได้จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๗. สถานศึ ก ษาได้ ร ายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในต่ อ ที่ ป ระชุ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอก และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านระบบเว็บไซต์ของสถานศึกษา
๘. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้
๒. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ชื่อ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๖๒
๓. สถานศึกษามีรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔. สถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน เพื่อการปรับปรุง พัฒนาต่อไป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่ง ชี้เพิ่มเติม
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๗๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ของ สอศ.

ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา
๒. สถานศึกษามีการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในระหว่างปีที่ ผ่านมากับปีปัจจุบัน เพื่อ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงทาให้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่ตรงกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการพัฒนาได้
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

จุดเด่น

ดีมาก (๕ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)

พอใช้ (๓ คะแนน)

ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน)
หมายเหตุ สถานศึกษาขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๗๕
๕. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียน
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับ
คุณภาพ
๕

ดีมาก

๔

ดี

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๓
๕
๕

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๔
๕
๕

ดี
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการจัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษา

๗๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนการศึกษาไทย
สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา
สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

๕

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มกี ารพัฒนา

๕.๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
๕.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
๕.๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
๕.๑.๔ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
๕.๑.๕ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
๕.๑.๖ ตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้รับการประเมินผล

๕

ดีมาก

-

-

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๒
๒
๑
๑

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ

มาตรฐาน
เพิ่มเติมของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
ของ สอศ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ของ สอศ.
- ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒
ของ สอศ.
- ไม่ประเมินผล

๗๗
๕.๒ สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๒.๑ จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีผลงานที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก และมีผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติจานวนมาก
๒. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาด้านการจัดหาตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม เพียงพอ
ต่อจานวนผู้เรียน
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๑. สถานศึกษาควรกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี
๒. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมรับการศึกษาดูงานของหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ
๕.๒.๔ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ภายใต้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามปณิธาน “สร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม” ภายใต้หลักคิด “คุณธรรมนาวิชาชีพ”

๗๘

ส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ
๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้

๗๙
มาตรฐานที่ ๑ ด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษามีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ของสถานศึ ก ษา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
๔. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการ
มีส่ว นร่ วมของครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษา ผู้เข้ ารั บการฝึก อบรม ชุม ชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาได้จัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ของสถานศึ ก ษา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา
๓. สถานศึกษาได้มีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
๔. สถานศึกษาได้มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. สถานศึกษาได้มีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี มีการดาเนินงานตามแผนมีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
๓. สถานศึกษาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียน
ฤดูร้อน รวมจานวน ๓๙ รายวิชา

๘๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ ๓)คะแนน(

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
สถานศึกษามีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่างหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
๓. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
๕. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (๑)-(๔) ไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจานวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรของชุมชนและท้องถิ่น เช่น สารวจ
จากหน่วยงานในท้องถิ่น , ผู้ต้องขังในเรือนจา และผู้เรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
๓. สถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อกาหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การวัดและประเมินผลของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้พัฒนาขึ้น
๖. สถานศึกษามีการประเมินผลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้พัฒนาขึ้น
๗. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานวิชาชีพระยะสั้นที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้ทุกรายวิชา

๘๑
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวนทั้งหมด ๓๙ รายวิชา
๒. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้ง ๓๙ รายวิชา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ (คะแนน ๓)

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่พัฒนาขึ้นทุกรายวิชา ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ด้วย
เทคนิค วิ ธีก ารสอนที่ ห ลากหลายที่มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบู รณาการคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ย ม แ ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐ -๖๙.๙๙ ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีครู ผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๕. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจานวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา

๘๒
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนที่สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม แ ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึ กษามีการก ากับติดตามและรายงานผลการจั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิ ชา เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นทราบ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกคน (จานวน ๒๒ คน) ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ในทุกรายวิชา
ที่สอน (จานวน ๓๙ รายวิชา) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ (คะแนน ๓)

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกคนได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่สอน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม

๘๓
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษากาหนดเป็นนโยบายให้ครู ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทุกคน จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาในทุกรายวิชาที่จัดฝึกอบรม และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนวันฝึกอบรม
๒. สถานศึกษาเน้น ให้ครูจัดฝึ กอบรมวิช าชีพระยะสั้น จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๓. สถานศึกษาจัดห้องเรียนให้ทันสมัย มีสื่อ อุปกรณ์การสอน อย่างเพียงพอ
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม
๕. สถานศึกษากาหนดให้ครูประเมินคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนเต็ม
๖. สถานศึกษากาหนดให้ครูแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๗. สถานศึ กษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ ครูผู้ส อนหลักสูต รวิช าชีพระยะสั้ น ใช้วิธีก ารวัด และประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๘. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทุกคน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม
ใช้วิธกี ารวัดและประเมินผลที่หมากหลายและเหมาะสม และนาผลจากการวัดและประเมินผล ไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เข้ ารั บ การฝึก อบรม ที่ มุ่ง เน้น สมรรถนะอาชีพ และบู ร ณาการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิย ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๘๔
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ ๓)คะแนน(

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกคนได้ปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาจัด หาสถานประกอบการ ให้เ ข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสู ตรวิชาชี พ
ระยะสั้น
๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรั พยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้จัดทาโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชี พระยะสั้น จานวน
๑ โครงการ
๒. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และสถานประกอบการ ในการเป็นวิทยากร หรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากบุคคลในชุมชน และสถานประกอบการ ในการเป็นวิทยากร หรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน ๑๓ คน ใน ๑๑ รายวิชา ดังนี้
๑) นายศักดิ์เพชร เรืองแพ เป็นวิทยากร วิชา มัคคุเทศก์ (เฉพาะพื้นที่)
๒) นายสว่าง ดวงบุญ
เป็นวิทยากร วิชา มัคคุเทศก์ (เฉพาะพื้นที่)
๓) นายทรงยศ รัศมีวิชัย
เป็นวิทยากร วิชา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นต้น

๘๕
๔) นายพงพันธ์ อินทร์แก้ว เป็นวิทยากร วิชา ช่างซ่อมเบาชิ้นส่วนรถยนต์ขั้นต้น
๕) นายอดิศร เฮ่าตระกูล
เป็นวิทยากร วิชา ช่างซ่อมเบาชิ้นส่วนรถยนต์ขั้นต้น
๖) นายกิตติพันธ์ บารุงทรัพย์ เป็นวิทยากร วิชา ช่างซ่อมสีรถยนต์ขั้นต้น
๗) นายสิทธิชัย ขุนณรงค์
เป็นวิทยากร วิชา ช่างซ่อมสีรถยนต์ขั้นต้น
๘) นางสาวสุรีรัตน์ หล่อสิทธิ์ เป็นวิทยากร วิชา ช่างติดตั้ ง ระบบเคเบิลทีวีจากโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิตอล
๙) นายอภิชาต โภคภิรมย์ เป็นวิทยากร วิชา การขับรถยนต์
๑๐) นายอนุเดช ขาเผือก เป็นวิทยากร วิชา งานเทคนิคพื้นฐาน
๑๑) นายชัยวัฒน์ จันทร์แสง เป็นวิทยากร วิชา งานไฟฟ้าภายในอาคารขั้นต้น
๑๒) นายจารุวัฒน์ คชไพร เป็นวิทยากร วิชา ช่างซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ
๑๓) นางสาวรัตติยา ดีฮกเคี่ยน เป็นวิทยากร วิชา งานก่ออิฐขั้นต้น และวิชาช่างปูกระเบื้องพื้นและ
ผนังขั้นต้น
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากบุคคลในชุมชน และสถานประกอบการ ในการเป็นวิทยากร หรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน ๑๓ คน ใน ๑๑ รายวิชา
๒. สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชี พระยะสั้นจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

ไม่ผ่าน

ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ (คะแนน ๓)

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับบุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๘๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ เทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้ง หมดในสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ครูแต่ละคนสอน
๒. สถานศึก ษามี ก ารส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ค รู ผู้ ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้น ได้ ไ ปศึ กษาดู ง านใน
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ครูแต่ละคนสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้รั บการพัฒนา จานวน ๑๔ คน จาก
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ เทียบค่าคะแนนเป็น ๓.๙๗
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็น ๖๓.๖๔ เทียบค่าคะแนนเป็น
๓.๙๗
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ (คะแนน ๓)

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๘๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวั สดุฝึ ก
อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น สอดคล้ อ งกั บ แผนการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ประจ าปี ข อง
สถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๒๕ – ๒๙.๙๙ ของ
งบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๓๐ – ๓๔.๙๙ ของ
งบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๓๕ – ๓๙.๙๙ ของ
งบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้ สอนในการฝึกอบรมหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป ของ
งบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึก ษามีก ารจั ดสรรงบประมาณของหลั กสู ต รวิ ชาชี พ ระยะสั้ นไว้ แ ผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรหรือผู้สอนร่วมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึ กษามี การจั ดสรรงบประมาณค่า วัส ดุฝึ ก เป็น เงิ น ๒๕๙,๐๘๖.๕๐ บาท และค่า ตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน ๒๘๐,๖๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรหรือผู้สอนร่วมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน ๑๓
คน ใน ๑๑ รายวิชา
๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่สถานศึกษา
เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นเงิน ๕๔๐,๐๔๖.๕๐ บาท
จากงบด าเนิ น การด้ า นการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ทั้ ง สิ้ น ๙๓๔,๐๐๐ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๗.๘๖ ของ
งบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๘๘
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ (คะแนน ๓)

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับบุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
๒.๐๐ขึ้นไป
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบ
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนและระบบการวัดและประเมินผลให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
๒. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม
๓. สถานศึกษามีการกากับดูแลให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม
๔. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทุกคน จัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพรายวิชา
๕. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ
๖. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ
ที่ทันสมัย และเพียงพอสอดคล้องกับวิชาชีพที่จัดฝึกอบรม

๘๙
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป มีจานวน ๒,๕๑๕
คน จากจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๒,๙๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๓ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
คิดเป็น ๘๖.๖๓ เทียบค่าคะแนนเป็น ๕.๐๐
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ (คะแนน ๓)

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
สถานศึกษาจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นได้อย่างมีคุณภาพ จึงมีผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้มีระบบการดูแลและพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
๑. กาหนดให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกคน ดูแล ติดตามพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เปรียบเสมือนเป็นครูที่ปรึกษาประจากลุ่ม
๒. มีการสารวจความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเปิดทาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
๓. ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกคน จัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรรายวิชา
๔. ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกคน เอาใจใส่ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนอย่างเสมอภาค

๙๐
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒,๙๐๓ คน และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จานวน ๒,๙๐๓
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
ร้อยละของของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็น ๑๐๐ เทียบค่าคะแนนเป็น
๕.๐๐
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ ๓)คะแนน(

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เมื่อเทียบ
กับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เมื่อเทียบ
กับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๕๙.๙๙ เมื่อเทียบ
กับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

๙๑
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
๑. ให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม
๒. ให้ครูจัดฝึกอบรมด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพรายวิชา
๓. ให้ครูจัดฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๔. ให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม
๕. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแบบประเมินความพึง พอใจของผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อไป
๖. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกันกาหนดแนวปฏิบัติในการประเมินความพึงพอใจ
ไว้ดังนี้
- ให้ครูผู้สอนแจกแบบประเมินความพึงพอใจที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทาขึ้น
ในวันสอบปลายภาค
- การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คิดร้อยละ ๓๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละรายวิชา โดย
ใช้วิธีการสุ่ม
- ให้ส่งแบบประเมินคืนครูผู้สอนในวันสอบปลายภาค
- ครูผู้สอนส่งแบบประเมินความพึง พอใจที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเก็บรวบรวม
วิเคราะห์และสรุปผลต่อไป
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒. ผู้สาเร็จการฝึกอบรม มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ จานวน ๘๗๑ คน จากผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจทั้งหมด ๘๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (คะแนน ๕)

ดี (คะแนน ๔)

พอใช้ (คะแนน ๓)

ต้องปรับปรุง (คะแนน ๒)

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๑)
จุดเด่น

ไม่ผ่าน

๙๒
ผู้เข้ ารั บการฝึก อบรมวิช าชี พระยะสั้น มี ความพึง พอใจต่อ การนาความรู้ค วามสามารถไปใช้
ประโยชน์ในระดับดีและดีมากทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๙๓
สรุปผลการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑ ด้านการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการทาแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทีม่ ีผลคะแนนการฝึกอบรม
๒.๐๐ ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับ
คุณภาพ
๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๔

ดี

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

หมายเหตุ

๙๔
สรุป
๑. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
๒. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
๓. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
๔. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
๕. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๙ ตัวบ่งชี้
๑ ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้

๙๕

ภาคผนวก

๙๖

คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ที่ ๑๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
-----------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุก
สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา และส่งรายงานการประเมินตนเองต่อ หน่วยงานต้นสังกัด
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี นั้น
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อ ย
ครบถ้วน สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
๑๐๖๕/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ เรื่ อ ง มอบอ านาจให้ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ฯ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ ตลอดจนแก้ไ ขปัญ หาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กาหนด ประกอบด้วย
๑.๑ นายวิชิต
วิเชียร
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสิริพงศ์
เพชรนาค
กรรมการ
๑.๓ นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล
กรรมการ
๑.๔ นายประเสริฐ ทองสาลี
กรรมการ
๑.๕ นางนฤมล
แย้มศรี
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ กากับ ดูแล
ติดตามการจัดทารายงานการประเมินตนเองให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กาหนด ประกอบด้วย
๒.๑ นางนฤมล
แย้มศรี
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายสิริพงศ์ เพชรนาค
กรรมการ
๒.๓ นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล
กรรมการ
๒.๔ นายประเสริฐ ทองสาลี
กรรมการ
๒.๕ นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม
กรรมการ
๒.๖ นายน้อย
โซ่มาลา
กรรมการ
๒.๗ นายวิระ
พรหมจันทร์
กรรมการ
๒.๘ นายธวัชชัย กาญจนประทุม
กรรมการ
๒.๙ นางวิไลวรรณ โซ่มาลา
กรรมการ
๒.๑๐ นางสุวารี บุญทรง
กรรมการ

๙๗
๒.๑๑ นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์
๒.๑๒ นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม
๒.๑๓ นางสุภาวดี ชุมวรฐายี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการประเมินตนเองระดับบุคคล มีหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
การประเมิน และจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพไชยา พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ส่วนที่ ๑ จานวน ๕ มาตรฐาน ๑๑-๑๒ ตัวบ่งชี้) ส่งหัวหน้าแผนกวิชา (ครั้งที่ ๑
ส่งเฉพาะไฟล์) ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ฉบับสมบูรณ์ ส่งทั้งไฟล์และเอกสารรูปเล่ม ) ภายในวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๓.๑ นางนฤมล แย้มศรี
ประธานกรรมการ
๓.๒ คณะครูทุกคน
กรรมการ
๓.๓ นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา มีหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมู ล
สรุป ผลการประเมิ น และจั ดท ารายงานการประเมิน ตนเอง ระดั บแผนกวิ ชา ปี การศึ กษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ส่วนที่ ๑ จานวน ๕ มาตรฐาน ๑๕ ตัวบ่งชี้) ส่งหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๔.๑ นางนฤมล แย้มศรี
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม
กรรมการ
๔.๓ นายน้อย
โซ่มาลา
กรรมการ
๔.๔ นายวิระ
พรหมจันทร์
กรรมการ
๔.๕ นายธวัชชัย กาญจนประทุม
กรรมการ
๔.๖ นางวิไลวรรณ โซ่มาลา
กรรมการ
๔.๗ นางสุวารี
บุญทรง
กรรมการ
๔.๘ นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์
กรรมการ
๔.๙ นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม
กรรมการ
๔.๑๐ นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา มีหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการประเมินของตัวบ่งชี้ในระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พุทธศักราช
๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเวลาที่กาหนด ประกอบด้วย

๙๘
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ประเด็น
ประเมิน
ที่
๑.
๑.๑
๑–๕
ด้านผล
การจัด
๑.๒
การศึกษา
๒.
๒.๑
๑–๕
ด้านการ
บริหารจัด
๒.๒
๑–๕
การศึกษา
๒.๓
๑–๕
๒.๔
๒.๕

๒.๕

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียน
ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
๑ – ๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
๑,๒,๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
๔,๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานแนะแนวฯ
(นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม)
หัวหน้างานทะเบียน
(นางจารุวรรณ์ มีธรรม)
หัวหน้างานบุคลากร
(นางประกาย ใสสะอาด)
หัวหน้างานวางแผนฯ
(นางเพียงใจ ทองสาลี)
หัวหน้างานบุคลากร
(นางประกาย ใสสะอาด)
หัวหน้างานวางแผนฯ
(นางเพียงใจ ทองสาลี)
หัวหน้างานอาคารสถานที่
(นายสุริยัน เจริญจิต)
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
(นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร)

ฝ่ายกากับ/ติดตาม

กาหนดส่ง

นายประเสริฐ ทองสาลี

๗ เม.ย. ๖๐

นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล

๘ พ.ค. ๖๐

นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล

๗ เม.ย. ๖๐

นางนฤมล แย้มศรี

๑ พ.ค. ๖๐

นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล

๗ เม.ย. ๖๐

นางนฤมล แย้มศรี

๑ พ.ค. ๖๐

นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล

๗ เม.ย. ๖๐

นางนฤมล แย้มศรี

๗ เม.ย. ๖๐

หมายเหตุ

นางสุธิดา ศรีแสง
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ ๒.๕

๙๙
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ประเด็น
ประเมิน
ที่
๒.
๒.๖
๑
ด้านการ
บริหารจัด
การศึกษา
๒.๖
๒

๒.๖

๓

๒.๖

๔

รายการประเมิน

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหาร
จัดการศึกษา
สถานศึ ก ษามี จ านวนบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจั ด การศึ กษาด้ านระบบทวิ ภาคี หรื อ
ด้านการฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิช าชีพ หรื อ
ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้าน
หนึ่ ง หรื อ หลายด้ า น โดยมี สั ด ส่ ว นของความ
ร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ
เชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียน
ในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุน
ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายกากับ/ติดตาม

กาหนดส่ง

หมายเหตุ

หัวหน้างานทวิภาคี
(นายนฤเทพ นิยมทอง)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

นางสุธิดา ศรีแสง
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ ๒.๖

หัวหน้างานทวิภาคี
(นายนฤเทพ นิยมทอง)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
(นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ)

นายประเสริฐ ทองสาลี

๗ เม.ย. ๖๐

หัวหน้างานแนะแนวฯ
(นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม)

นายประเสริฐ ทองสาลี

๗ เม.ย. ๖๐

๑๐๐
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ประเด็น
รายการประเมิน
ประเมิน
ที่
๒.๖
๕
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
๓.
๓.๑ ๑,๒,๓,๔ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ด้านการ
รายวิชา
จัดการเรียน ๓.๑
๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครู
การสอนที่
ทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย
เป็นสาคัญ
๑ รายวิชา
๓.๒
๑ – ๕ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายกากับ/ติดตาม

กาหนดส่ง

หมายเหตุ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
(นางสาวเกศรา คงเจริญ)

นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล

๗ เม.ย. ๖๐

นางสุธิดา ศรีแสง
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ ๒.๕

หัวหน้างานหลักสูตร
(นางกิตติยา มากมูล))
หัวหน้างานวิจัยฯ
(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

นางนฤมล แย้มศรี

๗ เม.ย. ๖๐

นางกิตติยา มากมูล
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ ๓.๑

หัวหน้างานหลักสูตร
(นางกิตติยา มากมูล)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

๑๐๑
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ประเด็น
ประเมิน
ที่
๓.
๓.๓
๑
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
๓.๓
๒
เป็นสาคัญ

๓.๓

๓

รายการประเมิน

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
สถานศึกษาส่ง เสริม สนั บสนุ น กากับดู แลให้
ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เ รียน โดยให้ มี ค รูนิเ ทศก์ ไ ปนิ เทศ
ผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้
ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของจานวนโครงการทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายกากับ/ติดตาม

กาหนดส่ง

หมายเหตุ

หัวหน้างานทวิภาคี
(นายนฤเทพ นิยมทอง)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

นางสุธิดา ศรีแสง
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ ๓.๓

หัวหน้างานทวิภาคี
(นายนฤเทพ นิยมทอง)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

นางนฤมล แย้มศรี

๗ เม.ย. ๖๐

หัวหน้างานวิจัยฯ
(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

๑๐๒
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ประเด็น
ประเมิน
ที่
๓.
๓.๓
๔
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๓.๓

๕

๓.๔

๑-๕

รายการประเมิน

สถานศึ ก ษาจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมี
ผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ครบถ้ ว น
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
สถานศึกษาส่ง เสริม สนั บสนุ น กากับดู แลให้
ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จาก
บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ องค์ ก ร
ภายนอก ไม่ น้ อยกว่า ร้ อยละ ๕ ของจานวน
ผู้เรียนทั้งหมด
ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายกากับ/ติดตาม

กาหนดส่ง

หมายเหตุ

หัวหน้างานวัดผลฯ
(นายพรศักดิ์ นงค์นวล)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

นางสุธิดา ศรีแสง
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ ๓.๓

หัวหน้างานกิจกรรม
(นายประเสริฐ ทองสาลี)

นายประเสริฐ ทองสาลี

๗ เม.ย. ๖๐

หัวหน้างานกิจกรรม
(นายประเสริฐ ทองสาลี)

นายประเสริฐ ทองสาลี

๗ เม.ย. ๖๐

๑๐๓
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ประเด็น
ประเมิน
ที่
๓.
๓.๕
๑-๕
ด้านการ
จัดการเรียน ๓.๖
๑-๕
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
(ต่อ)
๔.
๔.๑
๑-๕
ด้านการ
ขับเคลื่อน
การศึกษา
ไทยสู่ไทย
แลนด์ ๔.๐
๕ ด้านการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

๕.๑
๕.๒

๑-๕
-

รายการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

ระดับคุณภาพในการจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
ระดับคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นอกหลักสูตร

(นางสุวารี บุญทรง)
หัวหน้างานทวิภาคี
(นายนฤเทพ นิยมทอง)

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา
สูไ่ ทยแลนด์ ๔.๐

หัวหน้างานหลักสูตร
(นางกิตติยา มากมูล)

ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน

หัวหน้างานประกันฯ
(นางสุภาวดี ชุมวรฐายี)
หัวหน้างานประกันฯ
(นางสุภาวดี ชุมวรฐายี)

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ฝ่ายกากับ/ติดตาม

กาหนดส่ง

หมายเหตุ

นางนฤมล แย้มศรี

๗ เม.ย. ๖๐

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษา)
(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษา)

นายสิริพงศ์ เพชรนาค

๗ เม.ย. ๖๐ (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษา)

นางนฤมล แย้มศรี

๗ เม.ย. ๖๐ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ของ สอศ.)

นางนฤมล แย้มศรี

๑๕ พ.ค. ๖๐ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒
ของ สอศ.)

๑๐๔

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ เกิดผลดีต่อวิทยาลัยฯ และราชการโดยส่วนรวมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชิต วิเชียร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ที่
/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาคาสั่ง วิทยาลัยการอาชีพไชยาที่ ๑๒๑/
๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินในแต่ละตัวบ่ง ชี้
ในระดับสถานศึกษาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่องานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะได้นาข้อมูล
ที่ได้ไปสรุปและจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (SAR) ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม
(นางสุภาวดี ชุมวรฐายี)
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ความเห็นรองผู้อานวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ..................................................................................
(นางนฤมล แย้มศรี)
ความเห็นผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ..................................................................................
(นายวิชิต วิเชียร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ที่
/๒๕๖๐
วันที่
มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาคาสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยาที่ ๐๕๖-๐๖๐/
๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และคณะกรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๔ โดยมีรายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม
(นางสุภาวดี ชุมวรฐายี)
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ความเห็นรองผู้อานวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ..................................................................................
(นางนฤมล แย้มศรี)
ความเห็นผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ..................................................................................
(นายวิชิต วิเชียร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ที่ ๔๔๐/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
-----------------------------ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๒
กาหนดไว้ว่า “ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และข้อ ๒๔ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ อาศัยอานาจตามคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอานาจให้
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๕
ระดับแผนกวิชา ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ และรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษาภายในวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในการประเมินให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้ ประกอบด้วย
๑. นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
ประธานกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
กรรมการ
๓. นายมนัส ชูราศรี
กรรมการ
๔. นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้เกิดผลดีต่อวิทยาลัยฯ และราชการโดยส่วนรวมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประชาคม จันทรชิต)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายละเอียดแนบท้าย
คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยาที่ ๔๔๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
-----------------------------------ชื่อ-สกุล ผู้ประเมิน
นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
นายมนัส ชูราศรี
นางสุภาวดี ชุมวรฐายี

แผนกวิชาที่รับการประเมิน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาสามัญ

วันที่ประเมิน
๑๓ ม.ค. ๕๗
๑๔ ม.ค. ๕๗
๑๕ ม.ค. ๕๗
๑๖ ม.ค. ๕๗
๑๗ ม.ค. ๕๗
๒๐ ม.ค. ๕๗
๒๑ ม.ค. ๕๗
๒๒ ม.ค. ๕๗

หมายเหตุ

หมายเหตุ หากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าประเมินตามวันที่กาหนดได้ ขอให้แจ้งกาหนดการประเมินใหม่
แก่แผนกที่รับการประเมิน และต้องประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ที่ ๓๓๙/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับบุคคล ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
-----------------------------ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๒
กาหนดไว้ว่า “ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และข้อ ๒๔ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ อาศัยอานาจตาม
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอานาจให้
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับบุคคล ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๕
ระดับแผนกวิชา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษาภายในวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ในการประเมินให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้ ประกอบด้วย
๑. นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
ประธานกรรมการ
๒ นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
กรรมการ
๓. นายมนัส ชูราศรี
กรรมการ
๔. นางวิไลวรรณ โซ่มาลา
กรรมการ
๕. นางเพียงใจ ทองสาลี
กรรมการ
๖. นายพิศุทธิ์ สายน้าใส
กรรมการ
๗. นางสุวารี บุญทรง
กรรมการ
๘. นางกิตติยา มากมูล
กรรมการ
๙. นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้เกิดผลดีต่อวิทยาลัยฯ และราชการโดยส่วนรวมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(นายประชาคม จันทรชิต)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายละเอียดแนบท้าย
คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยาที่ ๓๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับบุคคล ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
-----------------------------------ชุดที่
๑

ชื่อ-สกุล ผู้ประเมิน
นายมนัส ชูราศรี
นางวิไลวรรณ โซ่มาลา
นางเพียงใจ ทองสาลี

๒

นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
นายพิศุทธิ์ สายน้าใส
นางสุวารี บุญทรง

๓

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
นางกิตติยา มากมูล
นางสุภาวดี ชุมวรฐายี

ชื่อ-สกุล ผู้รับการประเมิน
นายพรศักดิ์ นงค์นวล
นางประกาย ใสสะอาด
นางสาวสุเกสร ชุ่มสวัสดิ์
นางสุวารี บุญทรง
นางวรรณวิมล คงชู
นางสาววนิดา มีธรรม
นายพิศุทธิ์ สายน้าใส
นายสุริยัน เจริญจิต
นายธวัชชัย กาญจนประทุม
นางวิไลวรรณ โซ่มาลา
นางจารุวรรณ์ มีธรรม
นางเพียงใจ ทองสาลี
นางกิตติยา มากมูล
นางพรทิพย์ รอดรักษา
นางเย็นตะวัน แสงวิเศษ
นางมณฑา เพชรสุทธิ์
นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
นางสาวฟาริด้า จิตต์เส้ง
นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม
นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ
นายสุริยา กันลือนาม
นายนฤเทพ นิยมทอง
นายสุดใจ ใสใจดี
นายน้อย โซ่มาลา
นายประเสริฐ ทองสาลี
นายพงษ์สิทธิ์ บุญทอง
นางสาววรินทร จันทรชิต

วันที่ประเมิน
20 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
24 ธ.ค. 56
24 ธ.ค. 56
24 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
24 ธ.ค. 56
24 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
20 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
24 ธ.ค. 56
24 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56

หมายเหตุ

หมายเหตุ หากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าประเมินตามวันที่กาหนดได้ ขอให้แจ้งกาหนดการประเมินใหม่แก่
ผู้เข้ารับการประเมิน และต้องประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนาผลการประเมิน
มาประกอบการมอบเกียรติบัตรผู้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ที่ ๒๒๐/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้น
สังกัด
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
---------------------------------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งกาหนดการตรวจการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งได้กาหนดตรวจประเมินวิทยาลัยการอาชีพไชยาระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๔๙ เรื่องมอบอานาจให้ผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการ
ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑.๑ นายวิชิต
วิเชียร
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
กรรมการ
๑.๓ นายมนัส
ชูราศรี
กรรมการ
๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ กากับ ดูแล และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ใน
การจัดเตรียมเอกสารและการนาเสนอรายละเอียดตามตัวบ่งชี้ของงานประกันให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบด้วย
๒.๑ นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางประกาย ใสสะอาด
กรรมการ (ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารทรัพยากร)
๒.๓ นางกิตติยา มากมูล
กรรมการ (ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ)

๒.๔ นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
๒.๕ นางเพียงใจ ทองสาลี
๒.๖ นางสุภาวดี ชุมวรฐายี

กรรมการ (ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ)
กรรมการ (ผู้ประสานงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
กรรมการและเลขานุการ
/๓. คณะกรรมการ

-๒๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาสรุปผลการดาเนินงานโดยภาพรวม มีหน้าที่จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
โดยภาพรวมของสถานศึกษาทั้งในรูปสื่อมัลติมิเดียและรูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และนาเสนอแก่คณะกรรมการตรวจประเมินในวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประกอบด้วย
๓.๑ นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางประกาย ใสสะอาด
กรรมการ
๓.๓ นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์
กรรมการ
๓.๔ นางสุธิดา
ศรีแสง
กรรมการ
๓.๕ นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและการนาเสนอ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้
แล้วเสร็จ นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินความพร้อมภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และนาเสนอ
รายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบ
นางจารุวรรณ์ มีธรรม

ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑,๑.๗ และ
ข้อมูลนักเรียน
นายนฤเทพ นิยมทอง
๑.๒,๒.๕,๒.๗
นายพรศักดิ์ นงค์นวล
๑.๓,๑.๑๐,
นางกิตติยา มากมูล
๑.๔,๑.๕,๒.๑,๒.๒,๒.๓,
๒.๔ และมาตรฐานที่ ๑๐
นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม
๑.๘,๑.๙
นางสุวาร บุญทรง
๒.๖
นางประกาย ใสสะอาด
๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,๓.๑๐
นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร ๓.๕

ผู้กากับ ติดตาม ตรวจสอบ หมายเหตุ
นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
นายพงษ์ศักดิ์ นุย้ เจริญ
นายพงษ์ศักดิ์ นุย้ เจริญ
นายมนัส ชูราศรี
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ

นายสุริยา กันลือนาม
นางสาวฟาริด้า จิตต์เส้ง
นายสุริยัน เจริญจิต
นายจิระพงศ์ อ่อนหนู
นางเพียงใจ ทองสาลี
นางสาววนิดา มีธรรม
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ
นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
นายประเสริฐ ทองสาลี
นางสุภาวดี ชุมวรฐายี

๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๑,๑๐.๗ และข้อมูล
งบประมาณ
๓.๑๒
๔.๑
๕.๑,๕.๒
๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔,๗.๑
๘.๑,๙.๑,๙.๒

นายมนัส ชูราศรี
นายมนัส ชูราศรี
นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
นายชรัตน์ หัตถธรรมนูญ
นายมนัส ชูราศรี
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
นายมนัส ชูราศรี
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
/๕. คณะกรรมการ

-๓๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินความพร้อม มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามตัว
บ่งชี้ ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมที่จะนาเสนอในวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ให้ดาเนินการประเมินความ
พร้อมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๕.๑ นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายชรัตน์
หัตถธรรมนูญ
กรรมการ
๕.๓ นายมนัส
ชูราศรี
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและสวัสดิการ มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง และการต้อนรับ รวมทั้งอานวย
ความสะดวกให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย
๖.๑ นายชรัตน์
หัตถธรรมนูญ
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางประกาย ใสสะอาด
กรรมการ
๖.๓ นางสาวเกศรา คงเจริญ
กรรมการ
๖.๔ นางสาววนิดา มีธรรม
กรรมการ
๖.๕ นางสุธิดา
ศรีแสง
กรรมการ
๖.๖ นางเย็นตะวัน แสงวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่จัดสถานที่ในห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ และดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ประกอบด้วย
๗.๑ นายสุริยัน
เจริญจิต
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒ นายกิตติศักดิ์ หนูยัง
กรรมการ
๗.๓ นางสมจิตร สายน้าใส
กรรมการ
๗.๔ นายสมพบ
เทพพิมล
กรรมการ

๗.๕ นางเสาวนีย์ เสือปาน
กรรมการ
๗.๖ นางอัมพวรรณ แก้วศรี
กรรมการ
๗.๗ นางสาวสุระพิน เส็งสะหัส
กรรมการ
๗.๘ นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง มีหน้าที่จัดเตรียม ติดตั้ง เครื่องเสียง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ ประกอบด้วย
๘.๑ นายธวัชชัย กาญจนประทุม
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายพรศักดิ์ นงค์นวล
กรรมการ
๘.๓ นายสมบัติ
ฆ้องส่งเสียง
กรรมการ
๘.๔ นายวิระ
พรหมจันทร์
กรรมการ
๙. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพทุกขั้นตอนของการตรวจประเมิน เผยแพร่รูปภาพต่อ
สาธารณชน และนารูปภาพประกอบการสรุปและรายงานผลการตรวจประเมิน ประกอบด้วย
๙.๑ นางสาวเกศรา คงเจริญ
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายวิระ
พรหมจันทร์
กรรมการ
๙.๓ นายน้อย
โซ่มาลา
กรรมการและเลขานุการ
/๑๐. คณะกรรมการ

-๔๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล มีหน้าที่สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสุธิดา ศรีแสง
กรรมการ
๑๐.๓ นางเพียงใจ ทองสาลี
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แก่วิทยาลัยฯ และราชการโดยส่วนรวมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิชิต วิเชียร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

เกิดผลดี

