
 
 

 



 

คํานํา 

 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 
หมวด 6มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กําหนดใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหหนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง

ประจําปเปนภาพสะทอนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา และใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 

  รายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือเปนขอมูลใน

การกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒) เพ่ือให

หนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ๓) เพ่ือใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึง

ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๑๐ ประเด็นการประเมิน และรายงานผลตามแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวย ๕ ดาน ๒๕ ขอ

ประเมิน เพ่ือใชในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใชผลจากการประเมินเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวน

เก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด และรองรับการติดตามตรวจสอบจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

  การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ ไดรับคําแนะนําจากผูบริหารระดับสูงของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารของสถานศึกษา จนสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

ก 



คําช้ีแจง 

 

  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยการอาชีพ

ไชยา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  สถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยไดนําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใชการประกันคุณภาพการศึกษา

เปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัด

การศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด และการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
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พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

 

หนา 

คํานํา              ก 

คําชี้แจง              ข 

สารบัญ              ค 

สารบัญ (ตาราง)             ง 

สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)           จ 

สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับผูบรหิาร           ๑ 

สวนท่ี ๒ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา          ๘ 

สวนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        ๔๓ 

สวนท่ี ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ๔๕ 

สวนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพ   ๗๕ 

           การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   

สวนท่ี ๖ แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      ๘๒ 

ภาคผนวก            ๘๓ 

           ก  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา       84 
           ข  บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)      ๘๘ 

           ค  เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินตนเอง      ๙๘ 
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สารบัญ (ตาราง)  

 

ตารางท่ี           หนา 

๒.๑ ขอมูลผูเรียน           ๑๐ 
๒.๒ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา          ๑๐ 
๒.๓ ขอมูลบุคลากร           ๑๑ 
๒.๔ ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน         ๑๑ 
๒.๕ ขอมูลอาคารสถานท่ี           ๑๒ 
๒.๖ ขอมูลงบประมาณ           ๑๒ 
๒.๗ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560       ๑๔ 
๒.๘ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 256๑       ๑๖ 
๒.๙ รางวลัและผลงานของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560    ๑๙ 
๒.๑๐ รางวัลและผลงานของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 256๑   ๒๑ 
๒.๑๑ รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560       ๒๗ 
๒.๑๒ รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 256๑       ๓๒ 
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา    ๗๓ 
      พ.ศ. ๒๕๖๑   
๔.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    ๗๔ 
      ของสถานศึกษา     
5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน    ๗๕ 
      รายการประเมิน    
5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปน    ๗๗ 
     รายการประเมิน  
5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน    ๗๘ 
      รายการประเมิน      
5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน    ๗๙ 
5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน    ๘๐ 
5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน      ๘๑ 
6.1 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     82 
 
 

 

 

 

 

 

ง 



สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)  

 

แผนภูมิ/แผนภาพท่ี         หนา 

๑.๑ กรอบแนวคิดโครงงานธนาคารโรงเรยีน “ออมตามรอยพอ”         ๕ 

๒.๑ โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑     ๙ 
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สวนที่ 1  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

    1.1 ผลสัมฤทธิ์  
          1.1.1) เชิงปริมาณ :  
  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน 25 ขอ) ไดคะแนน 
97.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
                        2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 96.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
                3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 97.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน 
          1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน 25 ขอ) อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
                        2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
                        3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
    1.2 จุดเดน 
           1.2.1) สถานศึกษามีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหลายรางวัล และหลากหลายประเภท 
          1.2.2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีใหความรวมมือในการจัด
การศึกษาเปนอยางดี  
          1.2.3) สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ยกยอง จากหนวยงาน องคกรภยนอก จนเปนสถานศึกษา
ตนแบบและเปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
    1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1.3.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและการใช
คอมพิวเตอร 
         1.3.2) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการแขงขันดานทักษะวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ 
          1.3.3) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการประกวด แขงขัน ผลงาน
ดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ 
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          1.3.4) การจัดหาตําแหนงครูผูสอนแผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชาสามัญ ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน  
          1.3.5) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายตาง ๆ ใหเพียงพอ โดยเฉพาะหมวด
การสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน 
    1.4. ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
          1.4.1) การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
          1.4.2) การพัฒนาดานการจัดหาตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 
เพียงพอตอจํานวนผูเรียน 
 
2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีวิสัยทัศน คือ วิทยาลัยการอาชีพไชยาเปนสถานศึกษาตนแบบตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรท่ีวาง

ไว โดยเนนการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของสถานศึกษา วิสัยทัศน พันธ

กิจของจังหวัดสุราษฎรธานี และของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในดานตางๆ ใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

สงผลใหเกิดความม่ันใจ เชื่อใจ และนํามาซ่ึงคุณภาพการศึกษาเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน สังคม

และสถานประกอบการ โดยการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการวางแผน และ

กระบวนการจัดการในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวใน

หลักสูตร และตรงตามความมุงหวังของสังคม ผูปกครอง จึงมีความม่ันใจไดวา วิทยาลัยการอาชีพไชยามี

คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงสามารถมองเห็นเปนประจักษไดจากประเด็นตางๆ 

ดังนี้ 

1. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ใน ๑๐ ป คือ ป พ.ศ. 
๒๕๕๑, พ.ศ.๒๕๕๕, พ.ศ.๒๕๖๐  

2. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาตนแบบในดาน
ตางๆ เชน ศูนยการเรียนรูตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษาตนแบบ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาคุณธรรมตนแบบ สถานศึกษาประชาธิปไตยตนแบบ สถานศึกษาท่ี
ดําเนินการการแกไขปญหาการออกกลางคันของผูเรียนแบบ เปนตน จนเปนสถานท่ีสําหรับ
การศึกษาดูงานของหนวยงาน และองคกรตางๆ มากมาย 

3. วิทยาลัยการอาชีพไชยา เปนองคกรท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการ
ประกวดแขงขันจนไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขัน ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การประดิษฐ
คิดคน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในทางวิชาการและวิชาชีพกับ
ผูปกครองไดเปนอยางดี 
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4. วิทยาลัยการอาชีพไชยาประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในดานของการพัฒนากิจกรรมพิเศษ
ใหแกนกัเรียน นักศึกษา เชน ดานกีฬา นันทนาการ ดนตรี จนเปนท่ีประจักษ 

5. วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีการอบรมสั่งสอน การดูแลเอาใจใสนักเรียน นักศึกษาเปนอยางดี ของ
คณะผูบริหาร ครูผูสอน เพราะสามารถมองเห็นไดจากพฤติกรรมของบุตรหลานไดอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม จนผูปกครองสวนใหญใหความม่ันใจ 

6. วิทยาลัยการอาชีพไชยามีผูบริหาร มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
วิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถใน มีความรอบรูเก่ียวกับการจัดการศึกษา  มีความคิดริเริ่ม 
สามารถบอกทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดชัดเจน มีการกําหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา  ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  มีการกระจายอํานาจตัดสินใจใน
งานดานตางๆ ตามภาระหนาท่ีของโครงสรางการบริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

7. วิทยาลัยการอาชีพไชยามีมีการประสานการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง 
ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจนในการ
พัฒนาผูเรียน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีลักษณะท่ี พึงประสงค มีความรู ทักษะความสามารถ มี
บุคลิกภาพตามท่ีชุมชนคาดหวัง และเติบโตมาเปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของชุมชน และสืบสาน
ภาระหนาท่ีในการพัฒนาชุมชนของตนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

8. วิทยาลัยการอาชีพไชยามีมีการเยี่ยมบาน ท้ังนี้จะเปนการติดตอประสานกับผูปกครองโดยตรง
และใกลชิด เนื่องจากเปนการไดพบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณจริง และการพูดคุยอยาง
ฉันทมิตร พรอมท้ังการประสานกิจกรรมใหมีความเชื่อมโยงกับงานการจัดการศึกษาดวยควบคูกัน 
กอใหเกิดความไวใจ เชื่อม่ัน และเกิดความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

วิทยาลัยการอาชีพไชยาใหความสําคัญกับการสรางระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับ

การศึกษาการเรียนรูและความทาทายท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 โดยมีการจัดทําแผนการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดการ

อาชีวศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายและเจตนารมณของการพัฒนาประเทศอันมีสาระสําคัญประกอบดวย 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ แผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ท่ีครอบคลุม

กระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงค

ของหนวยงานตนสังกัดคือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู

การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก๑) 
ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงค ( คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและ
ทักษะทางปญญา) 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ 

๒. สงเสริมใหผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

๓. สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค ความรู ดาน
อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก โครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ และ
องคความรูท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

๔. สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก เครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ได
แก จํานวนสถานประกอบการท่ีรวมมือในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนของสถานศึกษา  

๕. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหสามารดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก การบริหารจัดการและจัดการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผูเรียนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 

๖. มีพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ ไดแก สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม และสถานศึกษาท่ี
ไดรับการยกระดับคุณภาพใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

โครงงาน “ธนาคารโรงเรียน ออมตามรอยพอ” 

    4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาลใหดําเนินไปในทางสายกลางเพ่ือใหกาว
ทันตอโลกในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงในสภาวะปจจุบันนักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชเงินอยางไม
เห็นคุณคา ไมมีเหตุผล ฟุมเฟอย ลุมหลงในคานิยมทางวัตถุและเทคโนโลยีและยังไมสามารถหารายไดเลี้ยง
ตัวเอง สงผลใหพอแม ผูปกครองตองรับภาระคาใชจายมากข้ึน และยังขาดการเตรียมพรอมสําหรับการ
ดําเนินชีวิตในอนาคต 
          การฝากเงินไวกับธนาคารเปนการสรางนิสัยในการประหยัดอดออม เปนการสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษารูจักการบริหารจัดการการใชเงิน มีทักษะและเปาหมายท่ีชัดเจนในการออม เห็นคุณคาของการ
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ออม รูจักคาของเงิน  มีวิธีคิดพิจารณาในการใชเงิน สามารถนํากระบวนการตาง ๆ มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมกับวัย รูจักใชเงินใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด อันจะสงผลใหการดําเนินชีวิตใน
อนาคตเปนคนท่ีมีคุณภาพ 
          วิทยาลัยการอาชีพไชยาไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาเปนแนวทางในการแกปญหาดวยการบูรณา
การกับหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาบัญชี  โดยการจัดทําโครงงาน “ธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพอ” 
ข้ึนเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษามีความพอเพียง มีความซ่ือสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
มีจิตอาสา ซ่ึงเปนคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา 
 
    4.2. วัตถุประสงค 
           4.2.1) เพ่ือปลูกฝงนิสัยการออมใหกับผูบริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และผูเรียน 
           4.2.2) เพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา
ท่ีวา "พอเพียง ซ่ือสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา" 
    4.3 กรอบแนวคิด 
 
 ตัวแปรตน                                        ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1.๑ กรอบแนวคิด โครงงาน “ธนาคารโรงเรียน ออมตามรอยพอ”   
 
    4.4. วิธีการดําเนินงานโครงงาน 
           4.4.1) ข้ันวางแผน (Plan)  
        1. ประสานงานกับธนาคารออมสิน สาขาไชยาเพ่ือขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 
        2. ขอความอนุเคราะหจากธนาคารออมสิน สาขาไชยา เปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาใน
การดําเนินงานของธนาคารโรงเรียน 
        3. ศึกษาระบบธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสนิ 
 
 
 
 
 

 

การออมเงิน 

กับธนาคารโรงเรียน 

 

๑. บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีนิสัยการออมมากข้ึน 

๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    ตามคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา 

   "พอเพียง ซ่ือสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา" มากข้ึน 
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           4.4.2) ข้ันปฏิบัติตามแผน (Do)  
        1. แตงตั้งคําสั่งผูรับผิดชอบ (ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา) ท่ีปฏิบัติงานการจัดทํา
โครงงาน “ธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพอ”ณ ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
        2. สรางความรูความเขาใจแกผูรับผิดชอบทุกระดับ 
        3. กําหนดตารางการปฏิบัติงานของธนาคารโรงเรียน 
                    4. ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานของธนาคารโรงเรียน 
           4.4.3) ข้ันตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
        1. นักเรียนนักศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงานการรับฝาก-ถอนเงิน ในแตละวันท่ีปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียน 
        2. ครูผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองยอดเงินกับหลักฐานประจําวัน 
        3. ครูผูรับผิดชอบรับรองความถูกตองและนําสงเงินธนาคารออมสินสาขาไชยา 
          4.4.4) ข้ันปรับปรงุแกไข (Act) 
       1. ครูผูรับผิดชอบ นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา เชน การขอความรวมมือจากครูท่ี
ปรึกษาใหชวยรณรงคการออมโดยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน เปนตน 
       2. การปรับปรุงพัฒนา ตามขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา 
       3. การปรับปรุงพัฒนา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากธนาคารออมสิน 
สาขาไชยา 
    4.5 ผลการดําเนินงาน 
          4.5.1) ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  
                    1. ผูเรียนมีการใชจายเงินในปริมาณท่ีนอยลง (พิจารณาจากรายรับของรานคาตาง ๆ ใน
สถานศึกษา โดยท่ีปริมาณผูเรียนใกลเคียงกัน) 
                    2. ผูเรียนมีการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยดานความพอเพียง ความซ่ือสัตย มีวินัย ความ
รับผิดชอบ และการมีจิตอาสา เดนชัดข้ึน 
       3. จํานวนบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน 993 บัญชี จํานวนเงินท้ังสิ้น 623,530.26 
บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 27 มี.ค. 2562)  
         4.5.2) ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
                   1. กระบวนการดําเนินงานของธนาคารโรงเรียนใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูป (ตามรูปแบบ
ของธนาคารออมสิน) 
                   2. มีโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน (โปรแกรมจากธนาคาร
ออมสิน) 
                   3. การจัดเก็บขอมูล สามารถสงขอมูลผานระบบไปยังธนาคารออมสิน สาขาไชยาได
โดยตรง 
                   4. มีนวัตกรรม Clip VDO “ออมตามรอยพอ” และไดพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
วิชา “ออมตามรอยพอ” 
                  5. มีคูมือการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 
                  6. บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษามีการออมมากข้ึน อันจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
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         4.5.3) ผลท่ีเกิดกับชุมชนและสังคม 
      1. มีการรณรงคเรื่องการออมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                  2. มีการบริการวิชาการเรื่องการออมโดยการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา “ออมตาม
รอยพอ” แกผูสนใจในกลุมเปาหมาย 5 กลุม ไดแก กลุมผูเรียนปกติ กลุมผูเรียนทวิภาคี กลุมผูถูกคุม
ประพฤติ กลุมประชาชนท่ัวไป กลุมผูตองขังหญิงในเรือนจําอําเภอไชยา รวมจํานวนท้ังสิ้น 745 คน 
                  3. ประชาชนในชุมชนรูจักการใชจายเงินมากยิ่งข้ึน ทําใหมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
    4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 
           4.6.1) บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาไดรับความสะดวกในการฝากเงินภายในสถานศึกษา 
           4.6.2) บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการออมมากข้ึน 
           4.6.3) บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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สวนที่ 2  
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ท่ีอยู 
   วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
   โทรศัพท 0-7731-0954-5  โทรสาร 0-7743-1593 
   E-mail suratthani05@vec.mail.go.th  Website www.cicc.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประกาศจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2535  ในโอกาส
ครบรอบ 100 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดแบงท่ีดินสาธารณะ
บริเวณบานดอนหลวง จํานวน 49 ไร 2 งาน 50 ตารางวา เพ่ือเปนสถานท่ีจัดต้ังวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงคเ พ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาดานสายอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและทองถ่ิน และไดเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2537 ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอํานวย อมรศิลปสวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยคนแรก 
  การจัดการศึกษา 
   ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ไดจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จํานวน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
ทองเท่ียว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
(สาขางานเทคนิคยานยนต สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต) สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 
  สภาพชุมชน 
   ตั้งอยูหางจากตัวอําเภอไชยาและเขตเทศบาลตําบลตลาดไชยา ประมาณ ๘ กิโลเมตร หางจาก
สวนโมกขพลารามประมาณ ๔ กิโลเมตร หางจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารประมาณ ๔ กิโลเมตร 
หางจากถนนเอเชีย สาย ๔๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชุมชนบริเวณใกลเคียงวิทยาลัย ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบริเวณดานหนาวิทยาลัยมีรานคาปลีกขนาดเล็กไวบริการนักเรียน
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป มีบานเชาและหอพักไวสําหรับบริการนักเรียนนักศึกษาท่ีอยูไกล โดยวิทยาลัย
ไดรับความรวมมือจากผูประกอบการบานเชาและหอพักในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษาเปนอยางดี 
  สภาพเศรษฐกิจ 
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   ผูปกครองและประชาชนท่ีอาศัยอยู ในเขตพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัย สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพประมง มีรายไดไมแนนอนและไมมากนัก ผูเรียนของวิทยาลัยสวนใหญมีฐานะปาน
กลางหรือฐานะไมคอยดี  
  สภาพสังคม 
  สังคมของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัย สวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแบบคน
ชนบท ครอบครัวเปนครอบครัวใหญ มีคนอาศัยอยูรวมกันหลายคน ตั้งแตผูสูงอายุ คนวัยทํางาน และเด็ก 
ดังนั้นในแตละครอบจะมีคนท่ีมีรายไดมีเพียงบางคนแตมีภาระตองเลี้ยวดูคนหลายคน ทําใหผูเรียนบางคน
มีปญหาดานเศรษฐกิจ 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

แผนภูมิ ๒.๑ โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 

  ตารางท่ี 2.1 ขอมูลผูเรียน 
 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 298 0 0 298 
ปวช.2 223 0 0 223 
ปวช.3 263 0 0 263 

รวม ปวช. 784 0 0 784 
 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.1 46 101 147 
ปวส.2 12 110 122 

รวม ปวส. 58 211 269 
   
     ตารางท่ี 2.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 
 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 301 188 62.46 
ปวส.2 127 116 91.34 
รวม 428 304 71.03 

 
      ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 
 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 329 202 61.40 
ปวส.2 130 101 77.69 
รวม 459 303 66.01 
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  ตารางท่ี 2.3 ขอมูลบุคลากร 
 

ประเภท ท้ังหมด
(คน) 

มีใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
(คน) 

สอนตรง
สาขา
(คน) 

ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการ 5 5 - 
ขาราชการครู 20 20 20 
ขาราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 9 9 7 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 1 - - 
ครูพิเศษสอน 11 8 11 
เจาหนาท่ี 13 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 40 37 38 
รวมท้ังส้ิน 67 - - 

   
      ตารางท่ี 2.4 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 4 8 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 0 1 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 8 7 15 
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  ตารางท่ี 2.5 ขอมูลอาคารสถานท่ี 
 

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค 1 
อาคารอ่ืน ๆ 13 

รวมท้ังส้ิน 21 
 
      ตารางท่ี 2.6 ขอมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 
งบบุคลากร 5,681,672.67 
งบดําเนินงาน 1,038,000.00 
งบลงทุน 1,500,000.00 
งบเงินอุดหนุน 5,111,670.00 
งบรายจายอ่ืน 2,000,000.00 

รวมท้ังส้ิน 15,331,342.67 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
   ปญญาดี มีคุณธรรม นอมนําสังคม อุดมพลานามัย 
  อัตลักษณ 
   พอเพียง ซ่ือสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา 
  เอกลักษณ 
   องคกรแหงการเรียนรู 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน 
   เปนสถานศึกษาตนแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ 
 2. สรางสิ่งประดิษฐงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพแกชุมชนและสังคม   
 3. บริการวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนและสังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 4. สงเสริมสนับสนุนสืบสานการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  เปาประสงค 
   1. การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 2. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย 
 3. การพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ 
 4. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. การพัฒนาคุณภาพดานการบริหารสถานศึกษา   
  ยุทธศาสตร 

 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ 
 2. ยกระดับคุณภาพผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย 
 3. เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการวิชาชีพสูชุมชน 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน   
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ 
   1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 3. สงเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาศูนยทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 6. พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใหมีคุณภาพสูง 
 7. สงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 8. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยไปใช
ประโยชนในชมุชนและสังคม 
 9. สงเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับ
การยอมรับในการขยายผลไปสูเชิงพาณิชย 
 10. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 11. พัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 12. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการวิชาชีพ 
 13. สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจเห็นคุณคาและตระหนักใน
ความสําคัญของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 14. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 15. สรางฐานการเรียนรูและการจัดองคความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 16. เชิดชูเกียรติคนดีศรีอาชีวะ 
 17. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 18. การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 19. การบรหิารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 2.7 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
โลรางวัลพระราชทาน ระดับ
อาชีวศึกษา ขนาดกลาง 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  
(โลรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
3 สมัย) 

รางวัล สถานศึกษาท่ีไดรับรางวัล
พระราชทาน ประจําปการศึกษา 
2560 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเดน 
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระดับดีเดน) 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ กระทรวงศึกษาธิการ  

โล ศูนยสถานศึกษาพอเพียง รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ไดรับประกาศเกียรติคุณ “เปน
สถานศึกษาสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ไดรับประกาศเกียรติคุณ “เปน
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินศูนย 
บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาระดับชาติ 5 ดาว 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559” 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

โครงการตนกลาสีเขียว รองชนะเลิศ ชาต ิ บริษัท ปตท. แหงประเทศไทย 
การประกวดโครงการกรุงไทยตนกลา 
สีขาว ปท่ี 11 

รางวัลอ่ืน ๆ
(Popular Vote) 

ชาติ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  

การประกวดโครงการกรุงไทยตนกลา 
สีขาว ปท่ี 11 

รองชนะเลิศ ชาติ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.7 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
ผลงานของทีมธุรกิจดีเดน ภายใต
โครงการสงเสริมการประกอบการ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
“ดานความคิดสรางสรรคดีเดน” 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

งานวันนักประดิษฐ ประจําป ๒๕๖๑ 
“เครื่องขัดตะไครน้ําบนพ้ืนคอนกรีต” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล 

เหรียญเงิน) 

ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)  

งานวันนักประดิษฐ ประจําป ๒๕๖๑ 
“เครื่องลางทะลายปาลมแบบผสม
จุลินทรีย EM เพ่ือการเพาะเห็ดฟาง” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล 

เหรียญเงิน) 

ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)  

โครงการ Fin ด ีWe can do  
(ผานการคัดเลือกรอบแรก 8 ทีม) 

รางวัลอ่ืน ๆ
(ไดรับเงินรางวัล 
Seed Money  
10,000 บาท) 

ชาต ิ ธนาคารแหงประเทศไทย  

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริม
สุขภาพ (เขารอบ 10 ทีมสุดทาย) 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(ไดรับเงิน
สนับสนุน 

10,000 บาท) 

ชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการชีว
วิถีฯ ดีเดน การประกวดตามโครงการ 
“ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การดําเนินงานภายในวิทยาลัยดีเดน
การประกวดตามโครงการ “ชีววิถีเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

งานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน การ
ประกวดตามโครงการ “ชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน” ประจาํป 2560 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การประกวด“การแสดงนาฏมวยไทย” ชนะเลิศ จังหวัด บริษัทอีซูซุ จํากัด สุราษฎรธาน ี
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ตารางท่ี 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
หนึ่งโรงเรยีน หนึง่นวตักรรม ประจําป 
2561 “เครื่องลางไขเค็มระบบรี
ไซเคิลน้ํา” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล 

เหรียญทอง) 

ชาติ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  

โรงเรียนประชาธิปไตยดีเดน ระดับ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ อวท. 

ชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

มีผลการประเมินศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ๕ 
ดาว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖0 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว 
ประจาํป ๒๕๖๑ (Youth 
Greenovation Awards 2018) 

รองชนะเลิศ ชาติ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม 
รวมกับกลุม ปตท. และสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 

โครงการ Enjoy Science : Young 
Makers Contest 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) รวมกับบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทย สํารวจและผลิต 
และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจ
ของทีมธุรกิจดีเดนภายใตโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา- 
เอสโซ ครั้งท่ี 28 ประจําป 
พุทธศักราช 2561 “การสรางและหา
ประสิทธิภาพตูบริการธูปเทียน
อัตโนมัติ” (ระดบั ปวช.) 

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

กิจกรรมบมเพาะนักประดิษฐสาย
อาชีวศึกษา ประจําป 2561 ภาคใต 
“เรื่องตูบริการธูปเทียนอัตโนมัต”ิ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.) 

 



๑๗ 
 

ตารางท่ี 2.8 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ตนแบบ ภาคใต 

ชนะเลิศ ชาติ ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต 

โครงงานคุณธรรม “ธนาคารโรงเรียน 
ออมตามรอยพอ” 

รองชนะเลิศ ชาติ ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต 

รางวัลงานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒  
“ตูบริการธูปเทียนอัตโนมัติ” 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(เหรียญเงิน) 

ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

รางวัลงานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒ 
“เครื่องสลัดพริกไทยออกจากชอ” 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(เหรียญทองแดง) 

ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

รางวัลทักษะงานเครื่องยนตดีเซล
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ อวท. 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เกียรติบัตรเปนสถาบันท่ีใหความ
รวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมู
คณะ เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษยอยาง
สมํ่าเสมอนานกวา ๕ ป 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สภากาชาดไทย 

เกียรติบัตร เปนองคกรท่ีมีหนาท่ี
รับรองสมรรถนะของบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพท่ีเขารวมกิจกรรมดาน
การรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพดวยดีตลอดมา 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

เกียรติบัตร รวมจัดนิทรรศการ “เมือง
เทคโนโลย ีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
และหุนยนต” งาน “อาชีวะสราง
ความสุข สูชายแดนใต” 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประเมินหนวยองคการมาตรฐาน
ดีเดน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอส
โซ ครั้งท่ี 28 ประจําปพุทธศักราช 
2561 “การสรางและหา
ประสิทธิภาพตูบริการธูปเทียน
อัตโนมัติ” (ระดบั ปวช.) 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

การแขงขัน “นาฏมวยไทย” ระดับ
ภูมิภาค 

รองชนะเลิศ ภาค บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล จํากัด 

 



๑๘ 
 

ตารางท่ี 2.8 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
รางวัล “กองลูกเสือดีเดน (ชาย)” 
กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค พ.ส.น.อ. ภาคใต 

รางวัล “ผานมาตรฐานกิจกรรมฐาน
ผจญภัยในระดับดีมาก” กิจกรรมงาน
ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค พ.ส.น.อ. ภาคใต 

รางวัล “ผานหมูมาตรฐานดีเดน 
ประจําวันท่ี 27 , 28 , 29 มิถุนายน 
2561” กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ 
เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค พ.ส.น.อ. ภาคใต 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา- 
เอสโซ ครั้งท่ี 28 ประจําปพุทธศักราช 
2561 “ผลของฮอรโมนผลไมตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟางท่ี
เพาะดวยทะลายปาลมในโรงเรือน” 
(ระดับ ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา- 
เอสโซ ครั้งท่ี 28 ประจําปพุทธศักราช 
2561 “การสรางและหา
ประสิทธิภาพตูบริการธูปเทียน
อัตโนมัติ” (ระดบั ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

การประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทท่ี 1 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทท่ี 7 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 



๑๙ 
 

ตารางท่ี 2.9 รางวัลและผลงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายวิชิต วิเชียร  
ไดรับรางวัล “เพชรนารายณ” 
ประจาํป 2560 สาขาผูบริหารดีเดน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด สมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎรธานี 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา 
กันลือนาม ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐ 
“เครื่องขัดตะไครน้ําบนพ้ืนคอนกรีต
เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล 

เหรียญเงิน) 

ชาติ สํานักวิจัยแหงชาติ  

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ ,  
นายสัจกร ทองมีเพชร  
ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐ “เครื่องลาง
ทะลายปาลมแบบผสมจุลินทรีย EM 
เพ่ือการเพาะเห็ดฟาง” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล 

เหรียญเงิน) 

ชาติ สํานักวิจัยแหงชาติ  

นายประเสริฐ ทองสาลี , นายณรงค 
แกวกาฬสินธุ และนายธนายุทธ  
แสงประดิษฐ ครูผูควบคุมนักกีฬา 
อาชีวะเกมส ระดับชาติ 

รางวัลอ่ืน ๆ(นักกีฬา

ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง  
1 เหรียญเงิน และ 2 

เหรียญทองแดง) 

ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ และคณะ  
การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการ 
ชีววิถีฯ ดีเดน “เครื่องลางทะลาย
ปาลมแบบผสมจลุินทรีย EM เพ่ือการ
เพาะเห็ดฟาง” 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ และคณะ  
การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการ 
ชีววิถีฯ ดีเดน “เครื่องเพาะถ่ัวงอก
ระบบน้ําหมุนเวียนผสมฮอรโมนผลไม
จากจุลินทรีย EM" 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายนฤเทพ นิยมทอง เปน
คณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ระดับภาคใต 
ประจาํป 2560 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 



๒๐ 
 

ตารางท่ี 2.9 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายสมโชค ชูเพ็ง , นายกอบเกียรติ 
ยังเจริญ , นายนอย โซมาลา ,  
นายประเสรฐิ ทองสาลี และนางสาว 
สุวารี ดําสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ” 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา 
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร , 
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “อุปกรณดํานาไชยา 1” 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา 
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร , 
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
จารุวรรณ จิตรแหง ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “ตูบริจาคธูปเทียน
อัตโนมัติ” 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสุวารี บุญทรง , นางวรรณวิมล  
คงชู , นางประกาย ใสสะอาด , 
นางสาววนิดา มีธรรม และนางสาว
จารุวรรณ จิตรแหง ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “จมูกขาวทิพย” 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(Popular Vote) 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา 
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร , 
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “อุปกรณดํานาไชยา 1” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสุวารี บุญทรง , นางวรรณวิมล  
คงชู , นางประกาย ใสสะอาด , 
นางสาววนิดา มีธรรม และนางสาว
จารุวรรณ จิตรแหง ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “จมูกขาวทิพย” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 
 



๒๑ 
 

ตารางท่ี 2.9 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายสมโชค ชูเพ็ง , นายกอบเกียรติ 
ยังเจริญ , นายนอย โซมาลา ,  
นายประเสรฐิ ทองสาลี และนางสาว 
สุวารี ดําสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา 
กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร , 
นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนางสาว
สุวารี ดําสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา
สิ่งประดิษฐ “อุปกรณบําบัดน้ําท้ิงจาก
ครัวเรือนแบบผสมจุลินทรีย EM เพ่ือ
สงเสริมสุขอนามัยในครัวเรือนและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสุวารี บุญทรง,นางวรรณวิมล คงชู  
นางประกาย ใสสะอาด , นางสาว
วนิดา มีธรรม ,นางสาวสุวารี  
ดําสุวรรณ ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐ 
“สาคูไสเห็ดเพ่ือสุขภาพ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ตารางท่ี 2.10 รางวัลและผลงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายวิชิต วิเชียร ไดรับรางวัล 
ผูบริหารสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร ไดรับโลเกียรติคุณ 
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมองคการ 
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 



๒๒ 
 

ตารางท่ี 2.10 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
อํานวยการ ในงานประชุมวิชาการ
องคการ นักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร เปนผูจัดการทีม กีฬา
มวยสากลสมัครเลนหญิง การแขงขัน
กีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๓ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร ไดรวมจัดนิทรรศการ 
“เมืองเทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ และหุนยนต” งาน 
“อาชีวะสรางความสุข สูชายแดนใต” 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาครูฝกใน
สถานประกอบการ เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(หลักสูตร 30 ชั่วโมง) (In – 
Company Trainers Training) 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร เปนรองประธาน
กรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขัน
ทักษะลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสือ  
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  
ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 7 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค พ.ส.น.อ. ภาคใต 

นายวิชิต วิเชียร เปนประธาน
กรรมการฝายพิธีการ งานชุมนุม
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 7 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค พ.ส.น.อ. ภาคใต 

นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
ฝายอํานวยการ การจัดการแขงขัน
กีฬามวยไทยสมัครเลน การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 16 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

 



๒๓ 
 

ตารางท่ี 2.10 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายวิชิต วิเชียร เปนประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ
อํานวยการ ในงานประชุมวิชาการ
องคการ นักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยฯ ระดับภาค ภาคใต 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร เปนประธานการ
ตัดสิน ประเภทท่ี ๑ สิ่งประดิษฐดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชิต วิเชียร เปนคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร – 
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งท่ี 28 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวปรารถนา เชาวนเสฏฐกุล  
เปนคณะกรรมการดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธสําหรับครู
เลขานุการ เพ่ือการจัดการเรียนรูใน 
ยุคการศึกษา 4.0 ระดับพ้ืนฐาน 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

นางสาวปรารถนา เชาวนเสฏฐกุล  
เปนคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาครูฝกในสถาน
ประกอบการ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
ขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 
30 ชั่วโมง) (In – Company 
Trainers Training 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปรารถนา เชาวนเสฏฐกุล  
เปนคณะกรรมการฝายอํานวยการ 
การจัดการแขงขันกีฬามวยไทย
สมัครเลน การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาคใต  

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 



๒๔ 
 

ตารางท่ี 2.10 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางนฤมล แยมศรี เปนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ในงานประชุมวิชาการ
องคการ นักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางนฤมล แยมศรี ผานการอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผูนํา 
ข้ันความรูชั้นสูง รุนท่ี 829 ณ คาย
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุร ี

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางนฤมล แยมศรี เปนคณะกรรมการ
ฝายอํานวยการ การจัดการแขงขัน
กีฬามวยไทยสมัครเลน การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 16 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางนฤมล แยมศรี เปนพิธีกร/โฆษก 
สนามกีฬามวย ไทยและมวยสากล
สมัครเลน การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 16 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายวันชัย พันเรือง เปน
คณะกรรมการดําเนินงาน ในงาน
ประชุมวิชาการองคการ นักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทยฯ ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๒๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวันชัย พันเรือง ไดรวมจัด
นิทรรศการ “เมืองเทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และหุนยนต” 
“อาชีวะสรางความสุข สูชายแดนใต” 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ เปน
คณะกรรมการดําเนินงาน ในงาน
ประชุมวิชาการองคการ นักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทยฯ ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๒๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
 



๒๕ 
 

ตารางท่ี 2.10 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ  
เปนคณะกรรมการดําเนินงาน ในงาน
ประชุมวิชาการองคการ นักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทยฯ ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๒๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ  
เปนคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
ของผูเรียนอาชีวศึกษา ภายใตการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ – อาชีวศึกษา 
– เอสโซ ระดับชาติ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ  
ไดรวมจัดนิทรรศการ “เมือง
เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
และหุนยนต” งาน “อาชีวะสราง
ความสุข สูชายแดนใต” 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ , นายสุริยา 
กันลือนาม นายสัจกร ทองมีเพชร  
ครูท่ีปรึกษาไดรับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง ผลงานหนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2561 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นางสุวารี บุญทรง เปนตัวแทนครูไป
ศึกษาดูงานดานศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ณ ประเทศ
สิงคโปร ระหวางวันท่ี 4 – 15 
มิถุนายน 2561 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณรงค แกวกาฬสินธุ  
ไดรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวะ” 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณรงค แกวกาฬสินธุ , นางสาว
เกศรา คงเจริญ ,นายสุริยา กันลือนาม  
ครูท่ีปรึกษา โครงการ Enjoy 
Science : Young Makers Contest 

รองชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) รวมกับบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



๒๖ 
 

ตารางท่ี 2.10 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายณรงค แกวกาฬสินธุ , นางสาว 
เกศรา คงเจริญ,นายสุริยา กันลือนาม 
ครูท่ีปรึกษา โครงการประกวด
นวัตกรรมสีเขียว ประจําป ๒๕๖๑ 
(Youth Greenovation Awards 
2018) 

รองชนะเลิศ ชาติ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม 
รวมกับกลุม ปตท. และสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 

นายณรงค แกวกาฬสินธุ และนาย
สุริยา กันลือนาม ครูท่ีปรึกษาผลงาน 
เรื่อง กระบวนการเพาะเห็ดจาก
ทะลายปาลมลดปญหามลภาวะดาน
สิ่งแวดลอมและสงเสริมสุขภาพดวย
นวัตกรรมเครื่องลางทะลายปาลมผสม
จุลินทรีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นางสุวารี บุญทรง,นางวรรณวิมล คงชู 
นางสาววนิดา มีธรรม ครูท่ีปรึกษา 
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา (การ
คัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจของ
ทีมธุรกิจดีเดน จมูกขาวทิพย) 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ, นายสัจกร 
ทองมีเพชร ,นางสาวสุวารี ดําสุวรรณ 
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร 
เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ 
ตูบริการธูปเทียนอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายศุภชัย จันทรประดิษฐ นายสัจกร 
ทองมีเพชร และนายสุริยา กันลือนาม  
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร 
เรื่อง ผลของฮอรโมนผลไมตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟาง 
ท่ีเพาะดวยทะลายปาลมในโรงเรือน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสุวารี บุญทรง เปนวิทยากร 
โครงการ“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดานการเขียนแผนธุรกิจฯ” ณ 
วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธาน ี

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดชาง 
สุราษฎรธานี 

 



๒๗ 
 

ตารางท่ี 2.11 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายธนภัทร โยธา  
นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเกรียงไกร มิตรใจดี , นายกฤษณ
พงศ ตราชู , นางสาวอลิสา เนื่อง
ปญหา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “เครื่องขัดตะไครน้ําบนพ้ืน
คอนกรีตเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล 

เหรียญเงิน) 

ชาติ สํานักวิจัยแหงชาติ  

นายณฤศักดิ์ เกตชู , นายคณิศร  
ไกรสินธุ การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “เครื่องลางทะลายปาลม
แบบผสมจุลินทรีย EM เพ่ือการเพาะ
เห็ดฟาง” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล 

เหรียญเงิน) 

ชาติ สํานักวิจัยแหงชาติ  

นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค 
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน , 
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล 
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 

ชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค 
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน , 
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล 
วิ่งผลัดเมดเลย ชาย 

รองชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิริลักษณ ลํายาว ไดรับรางวัล 
มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก 
ไมเกิน 45 กิโลกรัม 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรสา รักถ่ินเดิม ไดรับรางวัล 
มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 51 กิโลกรัม 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฏฐชัย หาญเพชร ไดรับรางวัล 
พุงแหลน ชาย 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค 
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน , 
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล 
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

 
 
 



๒๘ 
 

ตารางท่ี 2.11 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายนําชัย สีลาโคตร , นายชิติสรรค 
ญาณะโค , นายพุทธิพงศ ยังอน , 
นายนันทศักดิ์ มีคํา ไดรับรางวัล 
วิ่งผลัดเมดเลย ชาย 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวศิริลักษณ ลํายาว ไดรับรางวัล 
มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก 
ไมเกิน 45 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวอรสา รักถ่ินเดิม ไดรับรางวัล 
มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 51 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวหัทยา จําปาทอง  
มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 48 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายปยวัฒน ยังรุงนนท  
มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนน้ําหนัก
ไมเกิน 75 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายธนกร ญาสิทธิ์  
มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนน้ําหนัก 
ไมเกิน 54 กิโลกรัม 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายนําชัย สีลาโคตร , นายอัษฎาวุธ 
พรหมสุวรรณ วิ่งผลัด 4x400 เมตร 
ชาย 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายชิติสรรค ญาณะโค  
วิ่ง 100 เมตร ชาย 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายสุทธิพงษ สันหลี , นายธนวัฒน 
อินทรแดง , นายนฤเบศ เดชประมวล
พล,นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรสุทธิ์ , นางสาว
ฉัตรชฎา ศรีโสภิต , นางสาวอัปษรศรี 
ไหมซอน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ” 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

 
 
 
 



๒๙ 
 

ตารางท่ี 2.11 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายศรันตชัย ทองแพ , นายสรัล 
ซายพิพันธุ , นายวีระเทพ สันหลี , 
นายจักรกฤษณ หวังอีน ,นายปกรณ 
พรหมศักดิ์ , นายธีรโชติ สอนศรี , 
นายเศรษฐสรรค แยมเยื้อน ,  
นางสาวรติมา จันทรนวล นางสาว 
อลิสา เนื่องปญหา การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “อุปกรณ
ดํานาไชยา 1” 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายศรันตชัย ทองแพ , นายสรัล 
ซายพิพันธุ, นายวีระเทพ สันหลี ,  
นายปกรณ พรหมศักดิ์ , นายธีรโชติ 
สอนศรี , นางสาวอลิสา เนื่องปญหา , 
นางสาวน้ําเพชร สุมา , นายธาน ีสุข
เสริม , นายมงคล นิคมวัน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
“ตูบริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ” 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวจันทนา ราชสุข ,นางสาว
วาริษา ขนอม ,นางสาววันเพ็ญ  
จุนเด็น , นางสาวขนิษฐา คงนุน
นางสาวไอลดา สมภักดี , นางสาว
โสภณา ชัยพรหม , นางสาวธนัญญา 
อินนุพัฒน , นางสาวจินตพร ศรีแสง , 
นางสาวจินตภา ศรีแสง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “จมูกขาว
ทิพย” 

รางวัลอ่ืน ๆ
(รางวัล  

Honor Award) 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายศรันตชัย ทองแพ , นายสรัล 
ซายพิพันธุ , นายวีระเทพ สันหลี , 
นายธีรโชติ สอนศรี ,นายจักรกฤษณ 
หวังอีน ,นายปกรณ พรหมศักดิ์ , นาย
เศรษฐสรรค แยมเยื้อน , นางสาว
จุฑามาศ พรหมมาศ ,นางสาวรติมา 
จันทรนวล การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม“อุปกรณดํานาไชยา1” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

   



๓๐ 
 

ตารางท่ี 2.11 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวจันทนา ราชสุข ,นางสาว
วาริษา ขนอม ,นางสาววันเพ็ญ  
จุนเด็น , นางสาวขนิษฐา คงนุน
นางสาวไอลดา สมภักดี , นางสาว
โสภณา ชัยพรหม , นางสาวธนัญญา 
อินนุพัฒน , นางสาวจินตพร ศรีแสง , 
นางสาวจินตภา ศรีแสง การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “จมูกขาว
ทิพย” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายสุทธิพงษ สันหลี , นายธนวัฒน 
อินทรแดง , นายนฤเบศ เดชประมวล
พล,นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรสุทธิ์ , นางสาว
ฉัตรชฎา ศรีโสภิต นางสาวอัปษรศรี 
ไหมซอน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “สัญญาณเตือนอันตราย
จากทางขามรถไฟ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวณัฐรีญา สงแสง , นางสาว 
ศุภกานต บัวขยาย , นางสาวกัลยาณี 
สุบกุบ , นางสาวจุไรรัตน ชูศิริ , 
นางสาวเบญจรัตน เครือพยัฆค , 
นางสาวสารินี คงติ๊ด , นางสาวอัจจิมา 
ศิวายพราหมณ , นางสาวอาภาพัชร 
บัวเสน การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม “สาคูไสเห็ดเพ่ือสุขภาพ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวภัทรวดี คงใหญ  
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายณัฐพล เผาอาย  
การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายธันวา คงแปน  
การประกวดรองเพลงสากล ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายวิวัฒน ทิดทิม นางสาวศิริลักษณ 
ลํายาว การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวภัทราภรณ สุขสงค  
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 



๓๑ 
 

ตารางท่ี 2.11 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวศิวสุดา สังวรสุทธ ิ 
การแขงขัน “ทักษะพิมพดีดอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอร” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวพนิดา หมัดมี และนางสาว
พลอยไพลิน นวลนาค  
การแขงขัน “ทักษะโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช”ี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวธันยธร ศักดา , นางสาว 
ปภัสราภรณ แผนสุวรรณ และนาย
พรรณนารายณ ทองพล  
การแขงขัน “ทักษะการนําเสนอสินคา 
The Marketting Challenge” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวประภัสสร หีตแกว , นางสาว
ทัศณีญา วิเชียร , นางสาวธัญสิตา  
นุนชื่น , นางสาวราชาวดี ลิ่มป และ
นางสาวพรนัชชา โปรยบํารุง  
การแขงขัน “ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวแพรวพรรณ วงษสุวรรณ และ
นางสาวรัตนภรณ ดําสมอ  
การแขงขัน “ทักษะการจัดทําและ
เสนอขายรายการนําเท่ียว” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายสถาพร ทองมาก , นายยุติ จิต
บํารุง และนายชัยณรงค ถุงทอง  
การแขงขัน “ทักษะงาน
รถจักรยานยนต 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายไชยวัฒน วาสิงห , นายณรงคศักดิ์ 
ภักดีเรือง และนายสันติสุข บัวลอย  
การแขงขัน “ทักษะงานเครื่องยนต
เล็ก” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายศุภกฤต ไชยบรรดิษฐ ,  
นายธราเทพ ทองใส นายธนกร ชะตา  
การแขงขัน “งานระบบควบคุม
เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนต
ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 



๓๒ 
 

ตารางท่ี 2.11 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายวีระเทพ สันหลี , นายธีระศักดิ์ 
แกวแกมเพชร นายศราวุฒิ วิทไธสง  
การแขงขัน “ทักษะงานเทคโนโลยี
ยานยนตสมัยใหม” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวสุภิณญา จันทรมาศ  
การประกวดรองเพลงสากล หญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวเสาวลักษณ มีธรรม  
การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวปยนันท ฉายากุล  
การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปน
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวเพ็ญนิภา ทองแบน, นายกวิน 
กอสงวนสิทธิ์ , นายรัตนชัย ศักดิ์เพชร 
,นายภานุพงศ คงทอง , นายจักรี  
นาคใหญ , นายวรวิทย ผังจิโน , นาย
อนุวัฒน บุญพา , นายธนกร พันธครุฑ 
, นางสาวเกศรา พัฒนแฟง   
การประกวดดนตรีคนพันธ R 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ตารางท่ี 2.12 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวอลิสา เนื่องปญหา , 
นายนฤศักดิ์ เกตุชู  
รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “เครื่องลาง
ไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา” 

ชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นายอภิสิทธิ์ หงษา , นายสราวุฒิ  
รัตนมณี , นางสาวจริยา คิดการเหมาะ 
นางสาวรติมา จันทรนวล ,นางสาว
นันทิกานต นิซาและ การแขงขัน
ทักษะพ้ืนฐาน การประกวดผลงาน 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 



๓๓ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายอนุชิต สุวรรณ นายไตรภพ หนูคง 
และนางสาวจริยา คิดการเหมาะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา- 
เอสโซ ครั้งท่ี 28 ประจาํป 
พุทธศักราช 2561 ระดับชาติ “การ
สรางและหาประสิทธิภาพตูบริการธูป
เทียนอัตโนมัติ” (ระดบั ปวช.) 

รองชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร บริษัทเอส
โซ และสํานักงานสงเสริม
นวัตกรรม (Start up 
Thailand) 

นายณัชพล แกวทองสอน  
นายณรงคศักดิ์ ภักดีเรือง  
“โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว 
ประจาํป ๒๕๖๑ (Youth 
Greenovation Awards 2018) 
“เครื่องลางทะลายปาลมระบบ 
รีไซเคิลน้ํา 

รองชนะเลิศ ชาติ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม 
รวมกับกลุม ปตท. และสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 

นายณรงคศักดิ์ ภักดีเรือง  
นายศุภสัณฑ ชุมวรฐายี  
โครงการ Enjoy Science : Young 
Makers Contest “เครื่องลางทะลาย
ปาลมระบบรีไซเคิลน้ําผสมจุลินทรีย
ชีวภาพ” 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) รวมกับบริษัทเชฟรอน
ประเทศไทย สํารวจและผลิต 
และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวขนิษฐา คงนุน , นางสาว 
พรพิมล เครือพัฒน, นางสาวณัฐนิชา 
อุยสกุล ,นางสาวอนัญญา พลดี ,
นางสาววณิดา นิซาและ  
การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจ
ของทีมธุรกิจดีเดนภายใตโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธราเทพ ทองใส และนายศุภกฤต 
ไชยบรรดิษฐ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน
ยานยนตดีเซลควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส 

รองชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 



๓๔ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายศุภสัณฑ ชุมวรฐายี  
ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน
นักศึกษา ในเวทีสัมมนาของ โครงการ 
EchoVE Contest ระดบัประเทศ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ บริษัท วิสดอมไวด จํากัด 
รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศุภสัณฑ ชุมวรฐายี ไดรับการ
คัดเลือกเปนพิธีกร (ภาคภาษาอังกฤษ) 
ในพิธีเปดงานประชุมวิชาการ อวท. 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๘ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอนุชิต สุวรรณ,นายไตรภพ หนูคง  
“ตูบริการธูปเทียนอัตโนมัติ”  
งานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒ 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(เหรียญเงิน) 

ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

นายสิทธินนท ถ่ินสมอ นายนฤศักดิ์ 
เกตุช ู“เครื่องสลัดเมล็ดพริกไทยออก
จากชอ” งานวันนักประดิษฐ ๒๕๖๒ 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(เหรียญทองแดง) 

ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

นายอนุชิต สุวรรณ , นางสาวจริยา  
คิดการเหมาะ รางวัล 5 ดาว กิจกรรม
บมเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา 
ประจาํป 2561 เรื่อง ตูบริการธูป
เทียนอัตโนมัติ ระดับภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

นายธิติกร เพชรตอย , นายนันทศักดิ์ 
มีคํา ผานการเขารวมกิจกรรมบมเพาะ
นักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจําป 
2561 เรื่อง ระบบสัญญาณเตือนภัย
จากทางตัดผานรถไฟ ระดับภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

นางสาวกมลชนก พรหมวิเศษ 
นางสาวดลยา นพฤทธิ์ ,นายยุติ  
จิตบํารุง การประกวดนวัตกรรมสราง
เสริมสุขภาพ เรื่อง กระบวนการเพาะ
เห็ดจากทะลายปาลมลดปญหา
มลภาวะดานสิ่งแวดลอมและสงเสริม
สุขภาพดวยนวัตกรรมเครื่องลาง
ทะลายปาลมผสมจุลินทรีชีวภาพ 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
 



๓๕ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายนําชัย สีลาโคตร นายนันทศักดิ์ มี
คํา นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ นาย
รัชชานนท คงระบํา ,พุทธิพงศ ยังอน  
วิ่ง 4x100 เมตร การแขงขันกีฬา
อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ  
วิ่งผลัดผสม การแขงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ  
วิ่ง 4x400 เมตร การแขงขันกีฬา
อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

รองชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระยทุธ ชูประดิษฐ  
กระโดดสูง การแขงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

รองชนะเลิศ ชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธัญกร เผาอาย  
การประกวดรองเพลงไทยสากล 
(สตริง) ชาย 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(ชมเชย) 

ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจริยา คิดการเหมาะ, นางสาว
นันทิกานต นิซา, นายสราวุฒิ รัตนมณี 
นายอภิสิทธิ์ หงษา , นางสาวรติมา 
จันทรนวล การประกวดผลงานสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายศุภกฤต ไชยบรรดิษฐ  
นายธราเทพ ทองใส  
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซลควบคุม 
ดวยอิเล็กทรอนิกส 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายธัญกร เผาอาย  
การประกวดรองเพลงไทยสากล 
(สตริง) ชาย 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายอนุชิต สุวรรณ นายไตรภพ หนูคง 
และนางสาวจริยา คิดการเหมาะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งท่ี 28 เรื่อง 
การสรางและหาประสิทธิภาพตูบริการ
ธูปเทียนอัตโนมัติ  

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 



๓๖ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวสุพรรณี สืบวงค  
มวยไทยสมัครเลน รุนน้ําหนักไมเกิน 
๔๘ กิโลกรัม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวสุพรรณี สืบวงค  
นักกีฬามวยไทยยอดเยี่ยมหญิง  
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รางวัลอ่ืน ๆ 
(ถวยรางวัล 

นักกีฬามวยไทย 
ยอดเยี่ยมหญิง) 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ และ
นางสาวเจนจิรา ชูประดิษฐ วิ่ง 
4x400 เมตรการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมสครั้งท่ี16 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ  
วิ่งผลัดผสม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายนําชัย สีลาโคตร ,นายนันทศักดิ์  
มีคํา, นายบัณยวัทน เตียงทอง ,นาย
อัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ ,นายรัชชา
นนท คงระบํา ,นายพุทธิพงศ ยังอน  
วิ่ง 4x400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส  
ครั้งท่ี 16 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายธีรภัทร ชุมทอง  
มวยสากลสมัครเลน รุนน้ําหนักไมเกิน 
52 กิโลกรัม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวหัทยา จําปาทอง  
มวยสากลสมัครเลน รุนน้ําหนักไมเกิน 
48 กิโลกรัม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวเจนจิรา ชูประดิษฐ วิ่งขามรั้ว 
400 เมตร การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

 
 



๓๗ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวปวีณา คงนคร  
พุงแหลน การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นางสาวศราวดี บัวเสน เขยงกาว
กระโดด การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

    
นายนําชัย สีลาโคตร, นายบณัยวัทน 
เตียงทอง ,นายพิสิษฐ กาญจนวิจิตร 
นายณัฐดนัย เทศนาม ,นายอัษฎาวุธ 
พรหมสุวรรณ วิ่ง 4x400 เมตร การ
แขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
เกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายนําชัย สีลาโคตร วิ่ง 200 เมตร 
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายนันทศักดิ์ มีคํา วิ่ง 100 เมตร 
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายธีรพล สืบวงค วิ่ง 800 เมตร  
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายธรรมชาติ ละลา วิ่ง 800 เมตร 
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายวีระยทุธ ชูประดิษฐ กระโดดสูง 
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวะเกมส ครั้งท่ี 16 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต 

นายนําชัย สีลาโคตร  
วิ่ง 200 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 
 



๓๘ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวธัญลักษณ ชูจิตร  
เปตอง หญิงเดี่ยว การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ  
วิ่ง 400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวพิชญสินี ภักดีเรือง , นางสาว
ก่ิงกาญจน แขงขัน ,นางสาวอณิมา 
จําป เปตอง ทีมหญิง การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายจักรกฤษณ หวังอีน, นายสรวิชญ 
สุขเจริญ ,นายปกรณชัย ชุมสวัสดิ์  
เปตอง ทีมชาย การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายรัชชานนท คงระบํา  
วิ่ง 100 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายธีรพล จันทวงค  
วิ่ง 800 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายรัชชานนท คงระบํา, นาย 
นันทศักดิ์ มีคํา , นายพุทธิพงศ ยังอน 
,นายนําชัย สีลาโคตร วิ่ง 4x100 
เมตร การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 
 



๓๙ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายรัชชานนท คงระบํา, นาย 
นันทศักดิ์ มีคํา นายพิสิษฐ กาญจน
วิจิตร ,นายนําชัย สลีาโคตร  
วิ่งผลัดผสม (เมดเลย) การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายพิสิษฐ กาญจนวิจิตร  
เขยงกาวกระโดด การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายวีระยุทธ ชูประดิษฐ  
กระโดดสูง การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวปวีณา คงนคร  
พุงแหลน การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายภานรนิทร ประเสริฐพรรณ  
ทุมน้ําหนัก การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายพิสิษฐ กาญจนวิจิตร, นาย 
บุญยวัทน เตียงทอง นายวีระยทุธ ชู
ประดิษฐ ,นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ  
วิ่ง 4x400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวจันทรจิรา ชูประดิษฐ  
วิ่ง 400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
 
 



๔๐ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายธรรมชาติ ละลา  
วิ่ง 800 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายนันทศักดิ์ มีคํา  
วิ่ง 100 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายพุทธิพงศ ยังอน  
วิ่ง 200 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวสุพัตรา พลภักดี  
วิ่ง 200 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายบุญยวัทน เตียงทอง  
วิ่ง 400 เมตร การแขงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายอัษฎาวุธ พรหมสุวรรณ  
กระโดดไกล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวศราวดี บัวเสน  
กระโดดไกล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายศุภสัณฑ ชุมวรฐาย ี 
การประกวดการพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายนันทวุฒิ ใกลชิด  
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
 



๔๑ 
 

ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวจริยา คิดการเหมาะ ,นางสาว
นันทิการนต นิซา, นายอภิสิทธิ์ หงษา 
นายสราวุฒิ รัตนมณี, นางสาวรติมา 
จันทรนวล การแขงขันแกปญหาโดยใช
กระบวนการ STEM 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายธัญกร เผาอาย  
การประกวดรองเพลงไทยสากล 
(สตริง) ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายอุทัย ใสสะอาด, นายณรงคศักดิ์ 
ภักดีเรือง, นายไชยวัฒน วาสิงห  
ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายสหรัฐ โพธิ์สุ นายเกรียงไกร มิตร
ใจดี นายกฤษณพงศ ตราชู  
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน 
ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายศุภกฤต ไชยบรรดิษฐ นายธรา
เทพ ทองใส  
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซลควบคุม 
ดวยอิเล็กทรอนิกส 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวศิวสุดา สังวรสุทธ ิ 
ทักษะพิมพไทยและพิมพอังกฤษ 
ดวยคอมพิวเตอร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวพรนภา แดงสุวรรณ  
การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวพัชญสินิ ภักดีเรือง , 
นายปยะพงษ สามภูศรี  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายสถาพร ทองมาก, นายยุติ  
จิตรบํารุง, นายธนานนท กลับศร ี 
ทักษะงานรถจักรยานยนต 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายธนทัต ทองสาลี, นายพรเทพ  
หนูเผือก, นายธิติกร เพชรตอย  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ตารางท่ี 2.12 (ตอ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวทิพวรรณ พรหมชวย 
นางสาวอวัสดา จรวิเศษ  
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวชนกานต ทิพยบรรพต 
นางสาวเมทินี นาครอด  
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวสุนิษา ชัยภักด ี 
การประกวดรองเพลงไทยสากล 
(สตริง) หญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นางสาวสุภิณญา จันทรมาศ  
การประกวดรองเพลงไทย สากล หญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

นายกฤษณะ ทุมขนอน  
การประกวดรองเพลงไทย ลูกทุง ชาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวภัทรวดี คงใหญ  
การประกวดรองเพลงไทย ลูกทุง หญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายณัชพล แกวทองสอน  
นางสาวดลยา นพฤทธิ์  
ทักษะการขายสินคาออนไลน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวอัปษรศรี ไหมซอน  
นางสาวรัตนาภรณ ดําสมอ  
ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการ
นําเท่ียว 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายอนุชิต สุวรรณ นายไตรภพ หนูคง 
และนางสาวจริยา คิดการเหมาะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งท่ี 28 เรื่อง 
การสรางและหาประสิทธิภาพตูบริการ
ธูปเทียนอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายคณิศร ไกรสินธุ , นายนฤศักดิ์  
เกตชู , นางสาวไอลดา สมภักดี  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งท่ี 28 เรื่อง 
ผลของฮอรโมนผลไมตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟาง 
ท่ีเพาะดวยทะลายปาลมในโรงเรือน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 



๔๓ 
 

สวนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

    การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู 
       ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
    ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
สุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
    ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา
เพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 



๔๔ 
 

 
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัย
ทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับ
เก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล
ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
    สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
สําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
    สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
    สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
    สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

3.3 ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ 
    สถานศึกษามีความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเปนท่ียอมรับของชุมชน 
หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
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สวนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

      4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  

1) ดานความรู 

  1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
            1.1.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้ 
                              - ระดบั ปวช. จํานวน 202 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน 
                              - ระดบั ปวส. จํานวน 101 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน  
                              - รวมท้ังสิ้น จํานวน 303 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน จํานวน 459 
คน                            
           1.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้ 
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 61.40 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 77.69 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 66.01 ของจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนท้ังหมด  
          1.1.3) ผลสะทอน  :  ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 
ใหความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ และสถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะ
แนวผูเรียน จนทําใหมีผูเรียนสําเร็จการศึกษารอยละ 66.01 เม่ือเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา ซ่ึงถือวา
อยูในระดับคุณภาพท่ีดีและยอมรับได 
 1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
          1.2.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 40 คน และมีครูท่ีปรึกษาธุรกิจ จํานวน 10 คน  
                       2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 40 คน  
         1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย 
                      2. มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                      3. ทีมธุรกิจจมูกขาวทิพย โครงการผลิตและจําหนายจมูกขาวทิพย ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการอาชีวะสรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ ประเภทผลการดําเนินงานดีเดน 
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ปงบประมาณ 2561 ซ่ึงนักเรียนจํานวน 5 คน และครูท่ีปรึกษาจํานวน 1 คนไดเดินทางไปดูงานดานการ
ประกอบการ ณ ประเทศสิงคโปร   
         1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครองและชุมชนสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ ในการเปนผูประกอบการ ชุมชนเปนแหลงเรียนรูในการประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ ของ
ผู เรียน และผูปกครองใหการสนับสนุนงบประมาณแกผู เรียนในการจัดทําธุรกิจท่ีศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอกและชุมชน ใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรยีนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอิสระ จน
ไดรับรางวัลในระดับชาติ ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
          1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
รวมจํานวน 75 ชิ้น 
         1.3.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค 
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน  
                          2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ท่ีได
นําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน  
        1.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลงทดลอง
ใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานท่ีไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ ภาค และจังหวัด ตลอดจนการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับชุมชน และองคกร หนวยงาน
ภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง สถานศึกษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีเลิศ 
 1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
          1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ รวม 26 
คน  
          1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 4 
รางวัล ระดับภาค จํานวน 3 รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 12 รางวัล 
          1.4.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการสงเสริม สนับสนุน 
ผูเรียนในการฝกทักษะการแขงขันวิชาชีพ และใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตาง ๆ ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีเลิศ 
 1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
             1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เปน
ดังนี้ 
     - ระดับ ปวช. จํานวน 225 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 104 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 104 คน 
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     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 329 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน 
 
 
          1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน 
ครั้งแรก เปนดังนี้ 
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 99.56 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 100 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 99.70 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรท้ังหมด 
          1.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง 
สถานศึกษาท่ีมีจํานวนผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรอยละ 99.70 ซ่ึงถือวาอยูใน
ระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 1.6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
             1.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช. จํานวน 164 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน 
     - ระดบั ปวส. จํานวน 60 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 104 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 224 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน 
            1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เปนดังนี้  
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 72.57 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 57.69 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 67.88 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรท้ังหมด 
            1.6.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับสถานศึกษา
ท่ีมีผูเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปรอยละ 67.88 ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีและยอมรับได 
 1.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
           1.7.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ท่ีมีงานทําและศึกษา เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช.จํานวน 164 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 188 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 99 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 116 คน 
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     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 263 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 304 คน 
    2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษาตอ ท่ีไดรับการประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช.จํานวน 119 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและ
ศึกษาตอ ท้ังหมด จํานวน 164 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 50 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษา
ตอ ท้ังหมด จํานวน 99 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 169 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษา
ตอ ท้ังหมด จํานวน 263 คน 
       1.7.2) เชิงคุณภาพ :  
    1. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ท่ีมีงานทําและศึกษา 
เปนดังนี้  
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 87.23 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 85.34 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 86.51 ของจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีผลการประเมินตั้งแต 3.51 ข้ึนไป เปนดังนี้ 
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 95.80 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 88.00 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 93.49 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน
ความพึงพอใจท้ังหมด 
     1.7.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับในคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ต้ังแต 3.51 ข้ึนไปคิด
เปนรอยละ 93.49 ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
    2) ดานทักษะและการประยุกตใช 

          2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
            2.1.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้ 
                              - ระดบั ปวช. จํานวน 202 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน 
                              - ระดบั ปวส. จํานวน 101 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน  
                              - รวมท้ังสิ้น จํานวน 303 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน จํานวน 459 
คน                            
           2.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้ 
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 61.40 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 77.69 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 66.01 ของจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนท้ังหมด  
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          2.1.3) ผลสะทอน  :  ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 
ใหความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ และสถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะ
แนวผูเรียน จนทําใหมีผูเรียนสําเร็จการศึกษารอยละ 66.01 เม่ือเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา ซ่ึงถือวา
อยูในระดับคุณภาพท่ีดีและยอมรับได 
 2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
          1.2.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 40 คน และมีครูท่ีปรึกษาธุรกิจ จํานวน 10 คน  
                       2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 40 คน  
         1.2.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย 
                      2. มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                      3. ทีมธุรกิจจมูกขาวทิพย โครงการผลิตและจําหนายจมูกขาวทิพย ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการอาชีวะสรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ ประเภทผลการดําเนินงานดีเดน 
ปงบประมาณ 2561 ซ่ึงนักเรียนจาํนวน 5 คน และครูท่ีปรึกษาจํานวน 1 คนไดเดินทางไปดูงานดานการ
ประกอบการ ณ ประเทศสิงคโปร   
         1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครองและชุมชนสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ ในการเปนผูประกอบการ ชุมชนเปนแหลงเรียนรูในการประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ ของ
ผู เรียน และผูปกครองใหการสนับสนุนงบประมาณแกผู เรียนในการจัดทําธุรกิจท่ีศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอกและชุมชน ใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรยีนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จน
ไดรับรางวัลในระดับชาติ ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
          2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
รวมจํานวน 75 ชิ้น 
         2.3.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค 
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน  
                          2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ท่ีได
นําไปใชประโยชนในระดบัชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน  
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        2.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลงทดลอง
ใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานท่ีไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ ภาค และจังหวัด ตลอดจนการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับชุมชน และองคกร หนวยงาน
ภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง สถานศึกษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีเลิศ 
 2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
          2.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ รวม 26 
คน  
          2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 4 
รางวัล ระดับภาค จํานวน 3 รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 12 รางวัล 
          2.4.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการสงเสริม สนับสนุน 
ผูเรียนในการฝกทักษะการแขงขันวิชาชีพ และใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตาง ๆ ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีเลิศ 
 2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
             2.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เปน
ดังนี้ 
     - ระดับ ปวช. จํานวน 225 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 104 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 104 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 329 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน 
          2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
เปนดังนี้ 
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 99.56 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 100 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 99.70 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรท้ังหมด 
          2.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง 
สถานศึกษาท่ีมีจํานวนผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรอยละ 99.70 ซ่ึงถือวาอยูใน
ระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 2.6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
             2.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช. จํานวน 164 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน 
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     - ระดบั ปวส. จํานวน 60 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 104 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 224 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน 
            2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เปนดังนี้  
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 72.57 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 57.69 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 67.88 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรท้ังหมด 
            2.6.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับสถานศึกษา
ท่ีมีผูเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปรอยละ 67.88 ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีและยอมรับได 
 2.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
           2.7.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ท่ีมีงานทําและศึกษา เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช.จํานวน 164 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 188 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 99 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 116 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 263 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 304 คน 
    2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษาตอ ท่ีไดรับการประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช.จํานวน 119 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและ
ศึกษาตอ ท้ังหมด จํานวน 164 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 50 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษา
ตอ ท้ังหมด จํานวน 99 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 169 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษา
ตอ ท้ังหมด จํานวน 263 คน 
       2.7.2) เชิงคุณภาพ :  
    1. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ท่ีมีงานทําและศึกษา 
เปนดังนี้  
                             - ระดับ ปวช. รอยละ 87.23 
                             - ระดับ ปวส. รอยละ 85.34 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 86.51 ของจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีผลการประเมินตั้งแต 3.51 ข้ึนไป เปนดังนี้ 
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                             - ระดบั ปวช. รอยละ 95.80 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 88.00 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 93.49 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน
ความพึงพอใจท้ังหมด 
     2.7.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับในคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ตั้งแต 3.51 ข้ึนไปคิด
เปนรอยละ 93.49 ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
         3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
            3.1.1) เชิงปริมาณ  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้ 
                              - ระดับ ปวช. จํานวน 202 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน 
                              - ระดับ ปวส. จํานวน 101 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน  
                              - รวมท้ังสิ้น จํานวน 303 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุน จํานวน 459 
คน                            
           3.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนดังนี้ 
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 61.40 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 77.69 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 66.01 ของจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนท้ังหมด  
          3.1.3) ผลสะทอน  :  ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 
ใหความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ และสถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะ
แนวผูเรียน จนทําใหมีผูเรียนสําเร็จการศึกษารอยละ 66.01 เม่ือเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา ซ่ึงถือวา
อยูในระดับคุณภาพท่ีดีและยอมรับได 
 3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
           3.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค รวม 
1,053 คน 
          3.2.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. รอยละของจํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค คิด
เปนรอยละ 100 
                           2. มีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
                           3. ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ ในการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ประจําปการศึกษา 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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                           4. ไดรับรางวัล สถานศึกษาสงเสริมประชาธิปไตยดีเดน ในระดับอาชีวศึกษา จาก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ปการศึกษา 2561 
                           5. ไดรับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ ภาคใต จากศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต ประจําปการศึกษา 2561 
          3.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ ยก
ยอง สถานศึกษาในการดูและและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคไดเปน
อยางดี สามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาอ่ืนได ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
           3.3.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 40 คน และมีครูท่ีปรึกษาธุรกิจ จํานวน 10 คน  
                       2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 40 คน  
           3.3.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย 
                      2. มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                      3. ทีมธุรกิจจมูกขาวทิพย โครงการผลิตและจําหนายจมูกขาวทิพย ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการอาชีวะสรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ ประเภทผลการดําเนินงานดีเดน 
ปงบประมาณ 2561 ซ่ึงนักเรียนจํานวน 5 คน และครูท่ีปรึกษาจํานวน 1 คนไดเดินทางไปดูงานดานการ
ประกอบการ ณ ประเทศสิงคโปร   
            3.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครองและชุมชนสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ ในการเปนผูประกอบการ ชุมชนเปนแหลงเรียนรูในการประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ ของ
ผู เรียน และผูปกครองใหการสนับสนุนงบประมาณแกผู เรียนในการจัดทําธุรกิจท่ีศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอกและชุมชน ใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอิสระ จน
ไดรับรางวัลในระดับชาติ ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
          3.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
รวมจํานวน 75 ชิ้น 
          3.4.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค 
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน  
                          2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ท่ีได
นําไปใชประโยชนในระดบัชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน  
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        3.4.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลงทดลอง
ใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานท่ีไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ ภาค และจังหวัด ตลอดจนการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับชุมชน และองคกร หนวยงาน
ภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง สถานศึกษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีเลิศ 
 3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
          3.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ รวม 26 
คน  
           3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 4 
รางวัล ระดับภาค จํานวน 3 รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 12 รางวัล 
          3.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการสงเสริม สนับสนุน 
ผูเรียนในการฝกทักษะการแขงขันวิชาชีพ และใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตาง ๆ ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีเลิศ 
 3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
             3.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก เปน
ดังนี้ 
     - ระดับ ปวช. จํานวน 225 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 104 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 104 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 329 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน 
          3.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
เปนดังนี้ 
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 99.56 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 100 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 99.70 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรท้ังหมด 
          3.6.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง 
สถานศึกษาท่ีมีจํานวนผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกรอยละ 99.70 ซ่ึงถือวาอยูใน
ระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 3.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
             3.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช. จํานวน 164 คน จากจํานวนผู เรียนท่ีลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 226 คน 
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     - ระดบั ปวส. จํานวน 60 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 104 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 224 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 330 คน 
            3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เปนดังนี้  
                             - ระดบั ปวช. รอยละ 72.57 
                             - ระดับ ปวส. รอยละ 57.69 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 67.88 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตรท้ังหมด 
            3.7.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับสถานศึกษา
ท่ีมีผูเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปรอยละ 67.88 ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีและยอมรับได 
 3.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
           3.8.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ท่ีมีงานทําและศึกษา เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช.จํานวน 164 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 188 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 99 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 116 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 263 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 304 คน 
    2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษาตอ ท่ีไดรับการประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ เปนดังนี้  
     - ระดับ ปวช.จํานวน 119 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและ
ศึกษาตอ ท้ังหมด จํานวน 164 คน 
     - ระดับ ปวส. จํานวน 50 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษา
ตอ ท้ังหมด จํานวน 99 คน 
     - รวมจํานวนท้ังสิ้น 169 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษา
ตอ ท้ังหมด จํานวน 263 คน 
       3.8.2) เชิงคุณภาพ :  
    1. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ท่ีมีงานทําและศึกษา 
เปนดังนี้  
                             - ระดับ ปวช. รอยละ 87.23 
                             - ระดับ ปวส. รอยละ 85.34 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 86.51 ของจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีผลการประเมินตั้งแต 3.51 ข้ึนไป เปนดังนี้ 
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                             - ระดบั ปวช. รอยละ 95.80 
                             - ระดบั ปวส. รอยละ 88.00 
                             - รวมท้ังสิ้น รอยละ 93.49 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน
ความพึงพอใจท้ังหมด 
     3.8.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก ใหการยอมรับในคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ต้ังแต 3.51 ข้ึนไปคิด
เปนรอยละ 93.49 ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
           3.9.1) เชิงปริมาณ :   
  1. จํานวนกิจกรรมในการบรกิารชุมชนและจิตอาสา รวม 12 กิจกรรม 
                          2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา จําแนกเปน
ประเภทไดดังนี้ 
                              - ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน  
                              - ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 20 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ จํานวน 10 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 20 คน และไดเขารวมกิจกรรมจิต
อาสา จํานวน 40 คน  
                              - บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 12 คน  ได
เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 5 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 12 คน และได
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 22 คน  
                              - ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 111 คน ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ จํานวน 15 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 111 คน และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 661 คน  
            3.9.2) เชิงคุณภาพ :  
  1. ผลการประเมินกิจกรรมในการบรกิารชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินอยูใน
ระดับดีข้ึนไปทุกกิจกรรม  
                          2. รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา 
จําแนกเปนประเภทไดดังนี้ 
                              - ผูบริหารสถานศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมบริการวิชาชีพและจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100 
                              - ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 50 ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 25 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50 และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100  
                              - บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 
54.55 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 22.73 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิด
เปนรอยละ 54.55 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100  
                              - ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 10.54 ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 1.42 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 10.54 
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 62.77  
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                         3. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชน จํานวน 2 ชิ้นงาน คือ "เครื่องลาง
ทะลายปาลมระบบรีไซเคิลน้ํา” ไปใชในการสรางอาชีพของกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดฟาง จํานวน 5 คน 
และ"เครื่องลางไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา" ” ไปใชกับผูจําหนายไขเค็มตมสุกของนางประสงค หีตอนันต อยู
บานเลขท่ี 71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 
           3.9.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ ยก
ยอง สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนท้ังดานการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การบริการชุมชน 
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสากับหนวยงานตาง ๆ ของชุมชน และหนวยงานภาครัฐเปนอยางดี ซ่ึงถือวา
อยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
    4.1.2 จุดเดน  

 1. สถานศึกษาไดรับรางวัลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ในระดับชาติหลายรางวัล 
 2. สถานศึกษาไดรับรางวัลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระในระดับชาติหลายรางวัล 
 3. สถานศึกษาไดรับรางวัลดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับชาติ
หลายรางวัล 
 4. สถานศึกษาไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติหลายรางวัล 
 5. สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม 
    4.1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

 1. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ รองรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอร  
 2. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการแขงขันดานทักษะวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ 
 3. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการประกวด แขงขัน ผลงานดาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ 
    4.1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

 1. สถานศึกษาควรจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและการใช
คอมพิวเตอร 
 2. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ 
 3. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวมการประกวด แขงขัน ผลงานดาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

 

 



๕๘ 
 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

      4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รวม 3 ประเภทวิชา จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 15 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100  
          1.1.2) เชิงคุณภาพ :  
    1. ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีคุณภาพใน
ระดับดีข้ึนไปทุกสาขาวิชา 
                             2. กระบวนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีดังนี้ 
                                - มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานครอบคลุมทุกสาขาวิชาและสาขา
งาน และไดจัดทํารายงานสรุปความตองการของตลาดแรงงานรายงานใหสถานศึกษาทราบ เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
                               - ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
                               - สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ทุกสาขาวิชา มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกสาขาวิชา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา นอกจากนั้นยังมีการพัฒนารายวิชาใหมใน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการในโลกยุค 4.0 (หลักสูตร E to E) ไดแก วิชาซอมบํารุง
เครื่องเรือOUT BOARD  
                              - มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดพัฒนาข้ึน ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ ท้ังหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
                              - มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยสถานศึกษา
ไดมีการนิเทศติดตามผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง  
           1.1.3) ผลสะทอน : ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ให
การยอมรับ ยกยองสถานศึกษาท่ีเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดแผนการเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการสถานประกอบการ ซ่ึงอยูในระดับท่ี     ยอดเยี่ยม 
 1.2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
            1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม 14 สาขาวิชา จาก
จํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 15 สาขาวิชา  
          1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม คิดเปนรอยละ 
93.33 ของสาขาวิชาท้ังหมด  
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         1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ
สถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ียอดเยี่ยม  
 1.3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
            1.3.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญท่ีมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100 
            1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับดีทุก
แผนการจัดการเรียนรู (ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษามี 3 ระดับ คือ ควรปรับปรุง 
พอใช ดี) 
           1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก เชน สมศ. ใหการยอมรับในคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ียอดเยี่ยม   
 1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
          1.4.1) เชิงปริมาณ :  
   1. จํานวนครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากจํานวนครูท้ังหมด 40 คน 
                           2. จํานวนแผนการจัดการเรียนรู รวมจํานวน 402 แผน  
         1.4.2) เชิงคุณภาพ :  
   1. รอยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 97.50  
                           2. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 ของ
แผนการจัดการเรียนรูท้ังหมด 
        1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก เชน สมศ. ใหการยอมรับในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู และครูไดนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ียอดเยี่ยม 

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  1.1 การจัดการเรียนการสอน  
            1.1.1) เชิงปริมาณ :  
     1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 38 คน จาก
ครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                             2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน จํานวน 39 
คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน 
                            3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจํานวน 39 คน จากครูผูสอน
ท้ังหมด 40 คน  
                           4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน 
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                           5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน 
         1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน    คิด
เปนรอยละ 97.00 
         1.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม  
 2.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
            2.2.1) เชิงปริมาณ :  
    1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 39 คน จาก
ครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                            2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา
เปนปจจุบนั จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                            3. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                            4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                           5. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ 
จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน 
           2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  คิด
เปนรอยละ 97.50 
           2.2.3) ผลสะทอน :  ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนของสถานศึกษา ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม  
 2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
            2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 58 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนท้ังหมด 58 หองเรียน  
            2.3.2) เชิงคุณภาพ : 1. รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 
                           2. สถานศึกษามีสัญญาณเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา ดวย
ความเร็ว 100 Mbps 
           2.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
คุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 

3) ดานการบริหารจัดการ 

   3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
             3.1.1) เชิงปริมาณ :  
      1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
จํานวน 40 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
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                              2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 
40 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                             3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน
การจดัการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                           4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 
39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                          5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 27 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
          3.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเปนรอยละ 92.50 
          3.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับตอ
สมรรถนะของครูผูสอน ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
            3.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
คิดเปนรอยละ 100  
            3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารแบบมีสวนรวม อยูในระดับดีมาก และมี
ขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ดังนี้ 
                            - ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                            - ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
                           - ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป  
                           - ผูบริหารสถานศึกษาใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีสวน
รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                           - สถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ ทุกคน
มีสวนรวมในการกําหนด MOTTO : กลยุทธ 9 ประการ “สูความสําเร็จ” ของสถานศึกษา  
           3.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก หรือผูมีสวน
เก่ียวของ มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 3.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
            3.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ 
           3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับดี และมีขอมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 
                             - มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 9 ดาน 
                             - มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสรางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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                             - มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
                             - มีการประเมินประสิทธิภาพระบบ รวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบ
สารสนเทศ  
                             - มีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการศึกษา  
            3.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
            3.4.1) เชิงปริมาณ :  
    1. รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 
33.33 (จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 15 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ) 
                             2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 20.04 (จํานวน
ผูเรียน 211 คน จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 1,053 คน)  
            3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
อยูในระดับดีมาก และมีขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบท้ัง 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
                            - ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          3.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 3.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
           3.5.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการะดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 (15 สาขาวิชา จากท้ังหมด 15 สาขาวิชา) 
           3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินโครงการการระดมทรัพยากร อยูในระดับดีมาก และ
มีขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
                           - มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษา 
                           - มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ  
                           - มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 15 สาขาวิชา คิด
เปนรอยละ 100  
                           - มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดานทุนการศึกษา 23 
ทุน รวมจํานวน 134,000 บาท ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวม 10 รายการ ดานทรัพยากรบุคคล 
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(วิทยากร) รวม 21 คน ไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีจากสถาน
ประกอบการ จํานวน 51 แหง 
            3.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวมในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
 3.6 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
           3.6.1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ท่ีไดรับการพัฒนา
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 
           3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินดานอาคารสถานท่ี หองเรียน หอวปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน อยูในระดับดีมาก และมีขอมูลอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ดังนี้ 
                            - มีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
                            - มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียน 
                            - มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
                            - มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
เรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
                            - มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
           3.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ เขามาใชบริการ
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานของสถานศึกษา ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม   
 3.7 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
           3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษา
และพัฒนาอยางตอเนื่อง 
           3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพดานระบบสาธารณูปโภค อยูในระดับดีมาก 
และมีขอมูลระบบสาธารณูปโภค ดังนี้ 
                            - มีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีใชงานในสถานศึกษา 
                            - มีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ 
                            - มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
                            - มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
                            - มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
          3.7.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยูใน
ระดับดีมาก ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
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 3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
           3.8.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนท่ีใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คิด
เปนรอยละ 96.68 
           3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับดีมาก 
และมีขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ดังนี้ 
                           - มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง
ตอเนื่อง  
                           - มีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูสนใจ 
                           - ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ   
                           - มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด ผูเรียน
ทุกคนไดเขาใชบริการหองสมุด  
                          - ทุกแผนกวิชามีสื่อ อุปกรณ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และมีหองเรียน
เฉพาะทาง จํานวน 5 หอง ไดแก หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาชางยนต หองเรียนเทคโนโลยี
เฉพาะทางแผนกวิชาชางไฟฟา หองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางแผนกวิชาการบัญชี หองเรียนพุทธทาส
ศึกษา และหองเรียนทันสมัย (Active Learning Room)    
        3.8.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
อยูในระดับดีมาก ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
 3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
            3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต 100 Mbps และใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีใชงานทุกจุดภายในสถานศึกษา 
           3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี และมีขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
                            - มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
                            - มีผูรับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 
                            - มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา โดยมี
ความเร็ว 100 Mbps 
                            - มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
                            - มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
           3.9.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพ       ยอด
เยี่ยม  
 
 



๖๕ 
 

 
 3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
               3.10.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในการจดัการเรียนการสอน จํานวน 58 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนท้ังหมด 58 หองเรียน  
              3.10.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 
              3.10.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับดี ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 
             1.1.1) เชิงปริมาณ :  
      1. รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 
33.33 (จํานวน 5 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 15 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ) 
                              2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 20.04 (จํานวน
ผูเรียน 211 คน จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 1,053 คน)  
             1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
อยูในระดับดีมาก และมีขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบท้ัง 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
                            - ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
                            - ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
 1.2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
            1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการะดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 (15 สาขาวิชา จากท้ังหมด 15 สาขาวิชา) 
            1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินโครงการการระดมทรัพยากร อยูในระดับดีมาก 
และมีขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
                           - มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษา 
                           - มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ  
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                           - มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 15 สาขาวิชา คิด
เปนรอยละ 100  
                           - มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดานทุนการศึกษา 23 
ทุน รวมจํานวน 134,000 บาท ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวม 10 รายการ ดานทรัพยากรบุคคล 
(วิทยากร) รวม 21 คน ไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีจากสถาน
ประกอบการ จํานวน 51 แหง 
         1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวมในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
           1.3.1) เชิงปริมาณ :   
    1. จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 12 กิจกรรม 
                            2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา จําแนกเปน
ประเภทไดดังนี้ 
                             - ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน  
                             - ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 20 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการ จํานวน 10 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 20 คน และไดเขารวมกิจกรรมจิต
อาสา จํานวน 40 คน  
                             - บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 12 คน  ไดเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 5 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 12 คน และไดเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 22 คน  
                             - ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 111 คน ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ จํานวน 15 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 111 คน และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 661 คน  
           1.3.2) เชิงคุณภาพ :  
    1. ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินอยู
ในระดับดีข้ึนไปทุกกิจกรรม  
                            2. รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา 
จําแนกเปนประเภทไดดังนี้ 
                              - ผูบริหารสถานศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมบริการวิชาชีพและจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100 
                              - ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 50 ไดเขารวมกิจกรรม
บริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 25 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50 และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100  
                              - บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 
54.55 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 22.73 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิด
เปนรอยละ 54.55 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100  
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                              - ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 10.54 ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 1.42 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 10.54 
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 62.77  
                           3. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชน จํานวน 2 ชิ้นงาน คือ "เครื่องลาง
ทะลายปาลมระบบรีไซเคิลน้ํา” ไปใชในการสรางอาชีพของกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดฟาง จํานวน 5 คน 
และ"เครื่องลางไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา" ” ไปใชกับผูจําหนายไขเค็มตมสุกของนางประสงค หีตอนันต อยู
บานเลขท่ี 71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 
        1.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการยอมรับ ยก
ยอง สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนท้ังดานการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การบริการชุมชน 
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสากับหนวยงานตาง ๆ ของชุมชน และหนวยงานภาครัฐเปนอยางดี ซ่ึงถือวา
อยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 1.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
           1.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต 100 Mbps และใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีใชงานทุกจุดภายในสถานศึกษา 
          1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี และมีขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
                            - มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
                            - มีผูรับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 
                            - มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา โดยมี
ความเร็ว 100 Mbps 
                            - มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
                            - มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
           1.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับดี ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม  
 1.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
           1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 58 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนท้ังหมด 58 หองเรียน  
           1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 
           1.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับดี ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
      4.2.2 จุดเดน  
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    1. สถานศึกษามีการพัฒนารายวิชาใหมท่ีตอบสนองความตองการในโลกยุค 4.0 
    2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม ภูมิทัศน และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
    3. สถานศึกษาไดรับความไววางใจจากหนวยงานตนสังกัดใหดําเนินงานตามนโยบายสําคัญท่ี
หนวยงานตนสังกัดมอบหมายในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและในระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใตหลาย
โครงการ 
      4.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

   1. อัตราสวนครูตอผูเรียน 
   2. การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายตาง ๆ ใหเพียงพอ โดยเฉพาะหมวดการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคของผูเรียน 
      4.2.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

   1. สถานศึกษาควรจัดหาตําแหนงครูผูสอนแผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชาสามัญ ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 
   2. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณหมวดหมวดการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
 
4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

      4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  

     1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

        1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                 1.1.1) เชิงปริมาณ :  
   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ จํานวน 40 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                              2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
จํานวน 40 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                           3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                          4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                          5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 27 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 92.50 
      1.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการ
ยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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        1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100  
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารแบบมีสวนรวม อยูในระดับดีมาก 
และมีขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ดังนี้ 
                            - ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                            - ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
                           - ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป  
                           - ผูบริหารสถานศึกษาใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีสวน
รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                           - สถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ ทุกคน
มีสวนรวมในการกําหนด MOTTO : กลยุทธ 9 ประการ “สูความสําเร็จ” ของสถานศึกษา  
      1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก หรือผูมีสวน
เก่ียวของ มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 1.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ 
      1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับดี และมีขอมูลการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 
                             - มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 9 ดาน 
                             - มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสรางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                             - มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
                             - มีการประเมินประสิทธิภาพระบบ รวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบ
สารสนเทศ  
                             - มีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการศึกษา  
      1.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 1.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการะดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 (15 สาขาวิชา จากท้ังหมด 15 สาขาวิชา) 
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      1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินโครงการการระดมทรัพยากร อยูในระดับดี
มาก และมีขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
                           - มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษา 
                           - มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ  
                           - มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 15 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 15 สาขาวิชา คิด
เปนรอยละ 100  
                           - มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดานทุนการศึกษา 23 
ทุน รวมจํานวน 134,000 บาท ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวม 10 รายการ ดานทรัพยากรบุคคล 
(วิทยากร) รวม 21 คน ไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีจากสถาน
ประกอบการ จํานวน 51 แหง 
      1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวม
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      1.5.1) เชิงปริมาณ :   
   1. จํานวนกิจกรรมในการบรกิารชุมชนและจิตอาสา รวม 12 กิจกรรม 
                            2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิตอาสา 
จําแนกเปนประเภทไดดังนี้ 
                              - ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน  
                              - ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 20 คน ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 10 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 20 คน และไดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 40 คน  
                              - บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 12 
คน  ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 5 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 12 คน 
และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 22 คน  
                              - ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 111 คน ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 15 คน ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 111 คน และไดเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 661 คน  
      1.5.2) เชิงคุณภาพ :  
   1. ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีข้ึนไปทุกกิจกรรม  
                            2. รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการการบริการชุมชนและจิต
อาสา จําแนกเปนประเภทไดดังนี้ 
                               - ผูบริหารสถานศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการ
วิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพและจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100 
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                               - ครู ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 50 ไดเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 25 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50 และได
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100  
                               - บุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 
54.55 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 22.73 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิด
เปนรอยละ 54.55 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 100  
                               - ผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน คิดเปนรอยละ 10.54 ไดเขา
รวมกิจกรรมบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 1.42 ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ คิดเปน รอยละ 
10.54 และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา คิดเปนรอยละ 62.77  
                           3. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริการชุมชน จํานวน 2 ชิ้นงาน คือ 
"เครื่องลางทะลายปาลมระบบรีไซเคิลน้ํา” ไปใชในการสรางอาชีพของกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดฟาง 
จํานวน 5 คน และ"เครื่องลางไขเค็มระบบรีไซเคิลน้ํา" ” ไปใชกับผูจําหนายไขเค็มตมสุกของนางประสงค 
หีตอนันต อยูบานเลขท่ี 71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 
     1.5.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการ
ยอมรับ ยกยอง สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนท้ังดานการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การ
บริการชุมชน และไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสากับหนวยงานตาง ๆ ของชุมชน และหนวยงานภาครัฐเปน
อยางดี ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 
 2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

        2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
     2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย รวมจํานวน 75 ชิ้น 
     2.1.2) เชิงคุณภาพ :  
   1. รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย รวมจํานวน 26 ชิ้นงาน เปนผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 7 ชิ้นงาน ระดับภาค 
ภาคใต จํานวน 9 ชิ้นงาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ชิ้นงาน  
                            2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ท่ีไดนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จํานวน 5 ชิ้นงาน  
     2.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูเรียนในการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานงบประมาณ และเปนแหลงเรียนรู แหลง
ทดลองใชนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหสถานศึกษามีผลงานท่ีไดรับรางวัล
ในระดับชาติ ภาค และจังหวัด ตลอดจนการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับชุมชน และองคกร 
หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ ยกยอง สถานศึกษา นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ีดีเลิศ    
       2.2 การจัดการเรียนการสอน 
      2.2.1) เชิงปริมาณ :  
   1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 38 คน 
จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
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                          2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน 
                          3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจํานวน 39 คน จาก
ครูผูสอนท้ังหมด 40 คน  
                          4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน 
                          5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 39 คน จากครูผูสอนท้ังหมด 40 คน 
      2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
คิดเปนรอยละ 97.00 
      2.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรภายนอก ใหการ
ยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 

     3) ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ 

       3.1 ผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
      3.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ รวม 189 ผลงาน 
      3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประกวด แขงขัน ท่ีสถานศึกษาไดรับรางวัล จําแนกได
ดังนี้ 
                          - จําแนกตามระดับ ไดแก ระดับชาติ จํานวน 72 รางวัล ระดับภาค จํานวน 40 
รางวัล ระดับจังหวัด จํานวน 47 รางวัล และระดับอําเภอ จํานวน 30 ผลงาน  
                          - จําแนกตามประเภท ไดแก เปนผลงานของสถานศึกษา จํานวน 30 ผลงาน 
ผลงานของผูบริหาร ครู บุคลากร จํานวน 52 ผลงาน และผลงานของผูเรียน จํานวน 107 รางวัล 
     3.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานองคกรภายนอก และผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาท่ีมีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงถือ
วาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
        3.2 การมีแหลงเรียนรู เปนท่ียอบรับของชุมชน หนวยงาน องคกร สถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
      3.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรู เปนท่ียอบรับของชุมชน หนวยงาน 
องคกร สถานประกอบการ และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 แหลงเรียนรู  
      3.2.2) เชิงคุณภาพ : มีจํานวนหนวยงาน องคกร สถานประกอบการ และ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีขอเขาศึกษาดูงาน จํานวน 25 ครั้ง  
      3.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานองคกรภายนอก และผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาท่ีมีแหลงเรียนรู เปนท่ียอบรับของชุมชน หนวยงาน องคกร 
สถานประกอบการ และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีคณะตาง ๆ ขอศึกษาดูงานเปน
จํานวนมาก ซ่ึงถือวาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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    4.3.2 จุดเดน  
 1. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
 2. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหลายรางวัล 
 3. สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากหนวยงานท้ังภายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหนวยงานภายนอกทุกสังกัด 
    4.3.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
 สถานศึกษาควรพัฒนาดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหไดรับรางวัลใน
ระดับนานาชาติ 
    4.3.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหครูและผูเรียน ไดเขารวมการประกวด แขงขัน ดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับนานาชาติ 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
                 (3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 93.91 
     ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 94.23 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 100.00 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 96.25 
     ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 
     ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.72 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 



๗๔ 
 

ตารางท่ี 4.2 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ 
                ไชยา พ.ศ. 2561  (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 93.91 
     ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 94.23 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 100.00 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.50 
     ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 
     ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50 
     ประเด็นท่ี 3.3 ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ 100.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 97.14 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ.2561 

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

สวนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้  

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการ
พัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.1  

ตารางท่ี 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน 
                รายการประเมิน  
 
ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

(คาน้ําหนักX
คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 3 ด ี 2 6 
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
 
 



๗๖ 
 

ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 
 
ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

(คาน้ําหนักX
คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
3  ดี 3 9 

8 การมีงานทําและศึกษาตอของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 235 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 250 94 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2  

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนก 
                เปนรายการประเมิน  
 
ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

(คาน้ําหนักX
คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
 1.1การพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

  5  

 2.1 คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัต ิ

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 2.2 ผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใช
ใน การจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร 
จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.3  

ตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปน 
                รายการประเมิน  
 
ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

(คาน้ําหนักX
คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 ครูผูสอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ผูบริหารสถานศึกษา   10  
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวม 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

 2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 100 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
 

 

 

 



๗๙ 
 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม 

สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน และองคกรตาง 
ๆ มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4  

ตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  

 
ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

(คาน้ําหนักX
คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

5.1.5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.5  

ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  

 
ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

(คาน้ําหนักX
คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

1 อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ 
งานฟารม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

การใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดานปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6  

ตารางท่ี 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน  

ท่ี ดานการประเมิน คา 
น้ําหนัก 
(100) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

แตละดาน 

รอยละของคะแนน 
ท่ีไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนท่ีไดจาก
การประเมินของดาน X 

น้ําหนักคะแนนของ
ดาน) / คะแนนรวมของ

ดาน 
1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 235 (235 x 50) / 250 = 

47.00 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 
10 50 (50 x 10) / 50 = 

10.00 
3 ครูผูสอนและผูบริหาร

สถานศึกษา 
20 100 (100 x 20) / 100 = 

20.00 
4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 

10.00 
5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 

10.00 
รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 485 97.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

             ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)        � ดีเลศิ (รอยละ 70.00 – 79.99) 

             � ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        � ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)                    

             �  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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สวนที่ 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 6.1 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

๑. สถานศึกษาควรจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา 
    ผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและการใช 
    คอมพิวเตอร 

1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 
3. โครงการแขงขันตอบปญหาออนไลน  
4. โครงการติว V-NET 

๒. สถานศึกษาควรจัดหาตําแหนงครูผูสอน 
    แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา  
    แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชา 
    สามัญ ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวน 
    ผูเรียน 

1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรตามเกณฑ 
    มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด 
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ 
    หมวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  
    และงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

1. โครงการบริหารจัดการงบประมาณอยางมี 
    คุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)    
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ท่ีอยู 
   วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
   โทรศัพท 0-7731-0954-5  โทรสาร 0-7743-1593 
   E-mail suratthani05@vec.mail.go.th  Website www.cicc.ac.th 
   ประวัติสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดประกาศจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2535  ในโอกาส
ครบรอบ 100 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดแบงท่ีดินสาธารณะ
บริเวณบานดอนหลวง จํานวน 49 ไร 2 งาน 50 ตารางวา เพ่ือเปนสถานท่ีจัดตั้งวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงคเ พ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาดานสายอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและทองถ่ิน และไดเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2537 ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอํานวย อมรศิลปสวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยคนแรก 
   การจัดการศึกษา 
   ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ไดจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จํานวน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
ทองเท่ียว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
(สาขางานเทคนิคยานยนต สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต) สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 
   สภาพชุมชน 
   ตั้งอยูหางจากตัวอําเภอไชยาและเขตเทศบาลตําบลตลาดไชยา ประมาณ ๘ กิโลเมตร หางจาก
สวนโมกขพลารามประมาณ ๔ กิโลเมตร หางจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารประมาณ ๔ กิโลเมตร 
หางจากถนนเอเชีย สาย ๔๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชุมชนบริเวณใกลเคียงวิทยาลัย ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบริเวณดานหนาวิทยาลัยมีรานคาปลีกขนาดเล็กไวบริการนักเรียน
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป มีบานเชาและหอพักไวสําหรับบริการนักเรียนนักศึกษาท่ีอยูไกล โดยวิทยาลัย
ไดรับความรวมมือจากผูประกอบการบานเชาและหอพักในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษาเปนอยางดี 
   สภาพเศรษฐกิจ 
   ผูปกครองและประชาชนท่ีอาศัยอยู ในเขตพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัย สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพประมง มีรายไดไมแนนอนและไมมากนัก ผูเรียนของวิทยาลัยสวนใหญมีฐานะปาน
กลางหรือฐานะไมคอยดี  
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   สภาพสังคม 
   สังคมของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัย สวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแบบ
คนชนบท ครอบครัวเปนครอบครัวใหญ มีคนอาศัยอยูรวมกันหลายคน ตั้งแตผูสูงอายุ คนวัยทํางาน และ
เด็ก ดังนั้นในแตละครอบจะมีคนท่ีมีรายไดมีเพียงบางคนแตมีภาระตองเลี้ยวดูคนหลายคน ทําใหผูเรียน
บางคนมีปญหาดานเศรษฐกิจ 

      แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

แผนภูมิ  โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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       ขอมูลผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 1. ระดับ ปวช. จํานวน   784  คน 
 ๒. ระดับ ปวส. จํานวน   269  คน 
     รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,053  คน 
    ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 256๑ 
 1. ระดับ ปวช. จํานวน  ๒๐๒  คน  (จํานวนผูเรียนแรกเขา 329 คน) = 61.40% 
 ๒. ระดับ ปวส. จํานวน  ๑๐๑  คน  (จํานวนผูเรียนแรกเขา 130 คน) = 77.69% 
     รวมท้ังสิ้น จํานวน  303  คน  (จํานวนผูเรียนแรกเขา 459 คน) = 66.01% 
  ขอมูลบุคลากร 
 1. ผูบริหาร จํานวน   5  คน 
 2. ครู  จํานวน  40 คน 
 3. บุคลากรอ่ืน ๆ  จํานวน  20 คน 
     รวมท้ังสิ้น จํานวน  65 คน 
     ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       ระดับปวช. 4 สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 4 สาขาวิชา 
 2. ประเภทวิชาอุพาณิชยกรรม       ระดับปวช. 3 สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 3 สาขาวิชา 
 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระดับปวช. 1 สาขาวิชา  ระดับ ปวส. - สาขาวิชา 
   ขอมูลอาคารสถานท่ี 
 1. อาคารเรียน  จํานวน  3 หลัง 
 2. อาคารปฏิบัติการ  จํานวน  3 หลัง 
 3. อาคารวิทยบริการ  จํานวน  1 หลัง 
 4. อาคารอเนกประสงค จํานวน  1 หลัง 
 5. อาคารอ่ืน ๆ  จํานวน 13 หลัง 
     ขอมูลงบประมาณ 
 1. งบบุคลากร  จํานวน    5,681,672.67  บาท 
 2. งบดําเนินงาน  จํานวน    1,038,000.00  บาท 
 3. งบลงทุน  จํานวน    1,500,000.00  บาท 
 4. งบเงินอุดหนุน  จํานวน    5,111,670.00  บาท 
 5. งบรายจายอ่ืน  จํานวน    2,000,000.00  บาท 
         รวมท้ังสิ้น  จํานวน  15,331,342.67  บาท 
        ขอมูล  ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

   ปรัชญา 
    ปญญาดี มีคุณธรรม นอมนําสังคม อุดมพลานามัย 
   อัตลักษณ 
    พอเพียง ซ่ือสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา 
   เอกลักษณ 
    องคกรแหงการเรียนรู 
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      ขอมูล วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ  
   วิสัยทัศน 
    เปนสถานศึกษาตนแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ 
  2. สรางสิ่งประดิษฐงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพแกชุมชนและสังคม   
  3. บริการวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนและสังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
  4. สงเสริมสนับสนุนสืบสานการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   เปาประสงค 
    1. การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
  2. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย 
  3. การพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ 
  4. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  5. การพัฒนาคุณภาพดานการบริหารสถานศึกษา   
   ยุทธศาสตร 

     1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพ 
  2. ยกระดับคุณภาพผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย 
  3. เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการวิชาชีพสูชุมชน 
  4. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสืบสานทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน   
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ 
    1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
  2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  3. สงเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. พัฒนาศูนยทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
  6. พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใหมีคุณภาพสูง 
  7. สงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย 
  8. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ไปใชประโยชนในชุมชนและสังคม 
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  9. สงเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยท่ีมี
คุณภาพไดรับการยอมรับในการขยายผลไปสูเชิงพาณิชย 
  10. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
  11. พัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใหเปนไปตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  12. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการวิชาชีพ 
  13. สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจเห็นคุณคาและตระหนัก
ในความสําคัญของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  14. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสืบสานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  15. สรางฐานการเรียนรูและการจัดองคความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  16. เชิดชูเกียรติคนดีศรีอาชีวะ 
  17. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  18. การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  19. การบริหารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2. ผลการประเมินตนเอง 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน 25 ขอ) ไดคะแนน 
97.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
              2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 96.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
      3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) ไดคะแนน 97.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
     2.2 จุดเดน 
             1) สถานศึกษามีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหลายรางวัล และหลากหลาย
ประเภท 
            2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีใหความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาเปนอยางดี  
            3) สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ยกยอง จากหนวยงาน องคกรภายนอก จนเปน
สถานศึกษาตนแบบและเปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
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     2.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
            1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและ
การใชคอมพิวเตอร 
           2) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการแขงขันดานทักษะ
วิชาชีพในระดับนานาชาติ 
            3) สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการประกวด แขงขัน 
ผลงานดานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ 
            4) การจัดหาตําแหนงครูผูสอนแผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชาสามัญ ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน  
            5) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายตาง ๆ ใหเพียงพอ 
โดยเฉพาะหมวดการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน 
     2.4. ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
            1) การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
            2) การพัฒนาดานการจัดหาตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสัดสวนท่ี
เหมาะสม เพียงพอตอจํานวนผูเรียน 
 2.5 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 93.91 
     ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 94.23 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 100.00 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 96.25 
     ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 
     ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.72 
สรุประดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 



๙๖ 
 

 2.6 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. 2561  (3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน) 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 93.91 
     ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 93.75 
     ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 94.23 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 

     ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 100.00 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 97.50 
     ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 
     ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50 
     ประเด็นท่ี 3.3 ดานการเปนสถานศึกษาตนแบบ 100.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 97.14 
สรุประดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 2.7 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (5 ดาน) 

ท่ี ดานการประเมิน คา 
น้ําหนัก 
(100) 

คะแนน 
ท่ีได 

จากการ
ประเมิน 
แตละ
ดาน 

รอยละของคะแนน 
ท่ีไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินของดาน X น้ําหนัก

คะแนนของดาน) / คะแนนรวม
ของดาน 

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 235 (235 x 50) / 250 = 47.00 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50     = 10.00 
3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50     = 10.00 
5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 50 (50 x 10) / 50      = 10.00 

รอยละคะแนนท่ีได 485 97.00 
                    สรุประดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
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3. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

๑. สถานศึกษาควรจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา 
    ผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและการใช 
    คอมพิวเตอร 

1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 
3. โครงการแขงขันตอบปญหาออนไลน  
4. โครงการติว V-NET 

๒. สถานศึกษาควรจัดหาตําแหนงครูผูสอน 
    แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางไฟฟา  
    แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกวิชา 
    สามัญ ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวน 
    ผูเรียน 

1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรตามเกณฑ 
    มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด 
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓. สถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณ 
    หมวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  
    และงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

1. โครงการบริหารจัดการงบประมาณอยางมี 
    คุณภาพ 
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