
รายงานผลการประเมนิตนเองรายงานผลการประเมนิตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)(Self Assessment Report : SAR)

ป�การศกึษา 2563ป�การศกึษา 2563

วทิยาลยัสารพัดช่างสรุาษฎรธ์านีวทิยาลยัสารพัดช่างสรุาษฎรธ์านี
อาชีวศึกษาจังหวดัสุราษฎรธ์านีอาชีวศึกษาจังหวดัสุราษฎรธ์านี

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา





 

คํานํา 

 

วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี ภายใตภาระหนาที่หลัก คือ การจัดการอาชีวศึกษา การศกึษาอาชีพ 

การฝกอบรมวิชาชีพ และการใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูสูชุมชน สังคม เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตใหดี

ขึ้น โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในสังคมในการประกอบอาชีพสรางผลผลิตและรายได อันเปนรากฐานท่ี

สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน จากภาระหนาที่ควบคุมไปกับคําวาคุณภาพนั้น วิทยาลัยฯ 

มีแนวทางพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยการนําการประกันคุณภาพการศึกษามา

ผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนปกติของวิทยาลัยฯ อันจะสรางความมั่นใจ

ใหกับผูเขารับบริการวาวิทยาลัยฯ แหงนี้ไดจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเปนไปตามมาตรฐานซึ่งมี

แนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงในสวนของการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล        

ที่มีความคลองตวั และมีคณุภาพ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report  :  SAR)  ประจําปการศึกษา 2563    

เลมนี้ ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี ประกอบดวย  

3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดนําเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2563       

ตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน โดยนําผลการ

ประเมินตนเองมาเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือสนองความตองการของผู เรียน 

ตลาดแรงงาน สังคมและประเทศชาติโดยรวมตอไป 
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ภาคผนวก 

 ก) คําสั่งวิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี ที่ 089/2564 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา ประจําปการศกึษา 2563 

 ข) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1.1 ผลผลิต (Output) 

   ผลการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ในปีการศึกษา 
2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 
ผ่านแผนการพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.53  โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 

   ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา อยู่ ใน 
ระดับยอดเยี่ยม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.55 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

ผลการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในแต่ละประเด็น มีผลการประเมินดังนี ้

1. การดูแลและแนะแนวผู้ เรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  
มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 

4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 

5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ ใน 
ระดับยอดเยี่ยม 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
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7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินระดับ

คุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
8. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินระดับ

คุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
10. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผลการประเมินระดับ

คุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
11. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนที่ส าคัญ และ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
12. การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ ใน  

ระดับยอดเยี่ยม 
13. การบริหารจัดการชั้นเรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ ใน 

ระดับยอดเยี่ยม 
14. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่

ใน ระดับยอดเยี่ยม 
15. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
16. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ผลการประเมินระดับคุณภาพ

อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
17. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
18. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการประเมินระดับคุณภาพ 

อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
19. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับ

คุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
20. การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม 
21. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
22. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยม 
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23. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม 
24. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
25. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพและ
การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนเข้ามา
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ สามารถสร้างความพึงพอใจและ
สนองตอบต่อความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง 

4. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง โดยครูและบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ชุ มชนได้ รั บการถ่ ายทอดความรู้ ด้ านนวั ตกรรม  สิ่ งประดิษฐ์   
จากสถานศึกษา และสามารถน าไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดได้ 
   1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษาประกอบการ 

2. ครูผู้สอนสามารถน าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเรียน 

3. วิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในด้าน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4. สถานศึกษาได้แนวทางในการน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สามารถน าไปให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
  1.2 จดุเด่น 

1. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  รวมทั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมามีงานท า ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระจ านวนมาก จัดอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัด
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามหลักสูตร เมื่อเข้าท างานในสถานประกอบการสามารถใช้ความรู้ทักษะการ
ประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับงานและชีวิตได้ เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ
ของหน่วยงานนั้น ๆ ปัจจัยที่ส าคัญที่น ามาซึ่งความส าเร็จ คือความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ที
เพียงพอ และได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่มีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน 

2. วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ครูจัดท าแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ครบตาม
หลักสูตร มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย จัดเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกไว้อย่างครบถ้วน เพียงพอ จัด
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน การมีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมสารสนเทศ ดูงาน และอบรมความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยฯก าหนดให้มีการจัดท าแผนงานและโครงการ 
ครอบคลุมทุกด้าน โดยครูและบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงกา
ราอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วิทยาลัยฯ จัดให้มีการออกแบบอาคาร โรงฝึกงาน ขนาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
รวมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ค านึงถึงความเพียงพอ และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ มีระบบความปลอดภัยที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตลอดจน
ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ได้เข้ามาใช้บริการในวิทยาลัยฯ ต่างชื่นชมในความพร้อมของอาคารสถานที่ตลอดจนภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯ 

4. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ครบทุกสาขางานอย่างสม่ าเสมอ 

5. วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามความ
ต้องการของประชาชน 

6. ผู้บริหารมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านทักษะเชิงมโนทัศน์ ทักษะ
เชิงมนุษยสัมพันธ์และทักษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ สามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือจากภายนอก เพ่ือมาร่วม
จัดการศึกษา ในขณะที่ได้จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน อันประกอบด้วยกลไกต่างๆ มีการก าหนดปัจจัย 
กระบวนการและเป้าหมาย ผลิตผลอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และด าเนินการโดยต่อเนื่ อง ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของตัวผู้บริหารเอง ท าให้ใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน ท าให้วิทยาลัยฯได้รับความ
ร่วมมืออย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ผู้บริหารได้ใช้จุดแข็งของตนเอง คือทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ได้ทุ่มเท
และอุทิศตนเองให้เห็นเชิงประจักษ์ เพ่ือการท างานให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 

7. ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ ทักษะของ
ผู้เรียนผ่านการศึกษาตามสาขาวิชา โดยได้รับงบประมารในการด าเนินการ สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอน
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ วิทยาลัยฯ มุ่งเน้น
ความส าเร็จในทางวิชาการและก าหนดงบประมาณให้ตามนโยบายอย่างเพียงพอ สามารถสร้างผลงานได้รับ
รางวัลหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

8. วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
ฝึก ที่มีจ านวนและสัดส่วนที่เพียงพอเหมาะสม และมีสัดส่วนของผู้เรียนต่อครูวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับ
มาตรฐาน พร้อมงบประมาณในการซ่อมบ ารุงได้รับการจัดสรรเพียงพอ ปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดความส าเร็จได้แก่
นโยบายเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ 

9. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการโครงการ / กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้ ทักษะมาใช้ในกิจกรรมการบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา สู่สังคมได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้
ครอบคลุมเนื้อหาหรือตอบสนองความต้องการของสังคม หน่วยงาน ชุมชน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือผู้บริหาร
และบุคลากรระดับต่างๆ ได้แสดงถึงการมีแผนการปฏิบัติงาน การก ากับติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
  1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุนให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนเมื่อแรกเข้า ให้มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

2. วิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพหรือการประกวดต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้
มากขึ้น 
  1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษาควรมีชั่วโมงเพ่ิมความรู้ และทักษะในการเรียนการสอนของนักเรียน 
นักศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย สถานศึกษาควรมีกระบวนการดูแลผู้เรียนที่เข้มแข็ง เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
 

 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีรางวัลและผลงานที่สถานศึกษาได้รับ 

1. ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 
2. ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 
3. ได้รับรางวัลสถานศึกษา “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปีการศึกษา 2560 
4. สถานศึกษาท าความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ร่วมกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5. การระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม 
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 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้ด าเนินการตาม
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพ่ิมขึ้น มีการท าความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึกอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังให้บริการ
ชุมชนและจิตอาสาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) และอีกหลายโครงการร่วมกับชุมชน จนเป็นที่ พึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง 
 

 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
  4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้ท าการเปิดการเรียนการสอน หลั กสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตร
พิเศษอ่ืนๆ โดยเฉพาะวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความต้องการจะพัฒนาในวิชาชีพกลุ่มงานเสริมสวย จากปัญหาดังกล่าว ทาง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
หลักสูตรเฉพาะทาง กลุ่มงานเสริมสวย  ได้เปิดการสอนในสาขาวิชา การสระผม-เซ็ทผม 75 ชั่วโมง , เทคนิค
การซอยผม 75 ชั่วโมง, การซอยผมดัดผม Advance  75 ชั่วโมง, การดัดผมสปาเพิร์ม  12 ชั่วโมง, และยืดผม
รีบอร์นดิ้ง 12 ชั่วโมง เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  4.2 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ผู้เข้าเรียนมีความรู้ความสามารถในงานเสริมสวย 
   2. เพ่ือให้ผู้เข้าเรียนมีทักษะปฏิบัติงานเสริมสวย 
   3. เพ่ือให้ผู้เข้าเรียนมีเจตคตทิี่ดีในวิชาชีพเสริมสวย 
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  4.3 กรอบแนวความคิด 
   จากความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในกลุ่มงานเสริมสวย 
สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวความคิด 
 
 
  หลักสูตรฝึกอบรม 
วิชาชีพเฉพาะทาง 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
กลุ่มงานเสริมสวย 
- การสระผม-เซ็ทผม (75 ชม.) 
- การซอยผมดัดผม Advance (75 ชม.) 
- เทคนิคการซอยผม (75 ชม.) 
- เกล้าผม-ถักเปีย (30 ชม.) 
- รายวิชาเขียนคิ้วถาวร สามมติ ิหกมิติ (30 ชม.) 
- ออกแบบทรงผม (18 ชม.) 
- การนวดหน้า (12 ชม.) 
- การเปลี่ยนสผีม ท าไฮไลท์ (12 ชม.) 
- ดัดผมสปาเพิร์ม (12 ชม.) 
- การยืดผมรีบอร์นดิ้ง (12 ชม.) 
- แต่งเล็บ (6 ชม.) 

ความต้องการพัฒนาวชิาชีพเสรมิสวย 
- ความต้องการตลาดแรงงานในกลุ่มวิชาชพี
เสริมสวย 
- พัฒนาตัวเอง สร้างรายได้เพิ่ม 
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  4.4 วิธีการด าเนินงาน 
 ใช้วิธีระบบ System Appoach ประกอบด้วย Input, Process, Output, Feedback และทุกข้ันตอน
จะควบคุมโดยวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 
 

 

 

 

 

 

- สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) : สิ่งต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการเรียนการสอน วัสดุฝึก ห้องเรียน    

ครู นักเรียน หลักสูตรระยะสั้น 

- กระบวนการ (Process) : การน าเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไปมาจัดท าให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์           

ที่ต้องการ กระบวนการสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอน การให้ผู้เรียนท ากิจกรรม เป็นต้น 

- ผลผลิต (Output) : ผลที่ได้จากการกระท าในขั้นที่สอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลงาน

ของผู้เรียน รางวัลการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา 

- ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นวิธีการที่เอาผลที่ได้จากผลผลิตมาพิจารณา ปรับปรุงระบบให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลจากบันทึกหลังสอน การประเมินครูผู้สอน ประเมินหลักสูตร การติดตาม

ผู้เรียนหลังจากจบการศึกษาไปแล้วของงานแนะแนวฯ 

 
  

สิ่งที่ป้อนเข้าไป 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลติ 
(Output) 

ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 
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 จากกระบวนการใช้วิธีระบบ System Appoach มาแสดงเป็นขั้นตอนการด าเนินงานแผนภูมิ        
ของระบบ (Flow Chart) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

วางแผนและเตรียมการ 
- ส ารวจความต้องการ 
- เปิดหลักสูตร รับสมัคร 
- ประกาศผู้เข้าเรียน 

 

เริ่มต้น 

 

การจัดการเรียนการสอน
ระยะสั้น เสริมสวย 

 

ทดสอบ 
ประเมินผลผู้เรียน 

น าผลประเมินมาปรบัปรุงติดตามผู้เรียน 

ปรับปรุง 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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  4.5 ผลการด าเนินงาน 
   ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ      
เฉพาะทาง (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานเสริมสวย มีดังนี้ 
   เชิงปริมาณ 
    ในกลุ่มงานเสริมสวย เปิดสอนทั้งสิ้นจ านวน 11 รายวิชา ดังนี้ 

1. รายวิชาการสระผม-เซ็ทผม   จ านวนผู้เข้าเรียน 190 คน 
2. รายวิชาการซอยผมดัดผม Advance จ านวนผู้เข้าเรียน 92 คน 
3. รายวิชาเทคนิคการซอยผม  จ านวนผู้เข้าเรียน 67 คน 
4. รายวิชาเกล้าผม-ถักเปีย   จ านวนผู้เข้าเรียน 28 คน 
5. รายวิชาการนวดหน้า   จ านวนผู้เข้าเรียน 17 คน 
6. รายวิชาการเปลี่ยนสีผมท าไฮไลท์ จ านวนผู้เข้าเรียน 17 คน 
7. รายวิชาดัดผมสปาเพิร์ม   จ านวนผู้เข้าเรียน 17 คน 
8. รายวิชายืดผมรีบอร์นดิ้ง  จ านวนผู้เข้าเรียน 17 คน 
9. รายวิชาแต่งเล็บ   จ านวนผู้เข้าเรียน 17 คน 
10. รายวิชาออกแบบทรงผม   จ านวนผู้เข้าเรียน 41 คน 
11. รายวิชาเขียนคิ้วถาวร สามมิติ หกมิติ จ านวนผู้เข้าเรียน 20 คน 

โดยมี ผู้ เ ข้ า เ รี ยนหลั กสู ตรวิ ช าชีพระยะสั้ น  กลุ่ ม ง าน เสริ มสวย  
ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 523 คน จบการศึกษาจ านวน 478 คน คิดเป็นร้อยละ 91.39 
   เชิงคุณภาพ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการแข่งขันทักษะ
อาชีวศึกษา 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคใต้ 
  4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักศึกษามีความรู้ทักษะวิชาชีพในสาขางานเสริมสวย 
2. นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริงในสาขางานเสริมสวย 
3. นักศึกษาสามารถน าทักษะวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียนสู่การประกอบธุรกิจของ

ตนเองได ้
4. นักศึกษาสามารถน าวิชาชีพที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมของตนเองได้ 
5. ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานเสริมสวยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
  



11 

 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
ที่อยู่ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 392 ม.4 ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 
 โทรศัพท์ 077-288360    โทรสำร 077-287577 
 E-mail suratpoly@hotmail.com  Website www.srpc.ac.th 
  
ประวัติสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ที่ 4  ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี โดยท่านเจ้าอาวาสวัดสามัคคีผดุงพันธ์ (ท่านมหาธานี ปิยธัมโม) อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษา  
เช่าจัดผลประโยชน์ที่ดินวัดและท าสัญญากับกรมอาชีวศึกษา โดยนายจรูญ  ชูลาภ รักษาการในต าแหน่งอธิบดี
กรมอาชีวศึกษา มอบหมายตามหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2535 มอบอ านาจให้ นายจ าลอง  
นิลจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี ได้ท าสัญญากับเจ้าอาวาส วัดสามัคคีผดุงพันธ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2535 จ านวนพื้นที่ประมาณ 
6 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2535 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการ
อาชีวศึกษา ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดท าการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ 
รวมทั้งการสอนวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยม เพ่ือให้สอดคล้องของตลาดแรงงานและท้องถิ่น ซึ่งได้เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2537   
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กำรจัดกำรศึกษำ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษา จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ในระบบ และนอกระบบ ดังนี้ 
 1. ในระบบ  ประกอบด้วย   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สาขาวิชาอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้แก่ สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานช่างยนต์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่  
สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 2. นอกระบบ ประกอบด้วย  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรพัฒนายกระดับบุคคล ให้มี ความสามารถระดับฝีมือ กึ่งฝีมือ  
เพ่ือประกอบอาชีพใช้ในการปรับปรุงงานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาก าหนด
ระยะเวลาเรียนช่วงเวลาสั้นๆ ก าหนดเป็นชั่วโมง ตั้งแต่จ านวน 3 ชั่วโมง จนถึง 75 ชั่วโมง ของแต่ละวิชาแต่ละ
อาชีพ 3  ลักษณะ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/หลักสูตรหลากหลาย ส าหรับบุคคลทั่วไป 
  2. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม 
  3. จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ ตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
      3.1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป 
      3.2 โครงการแก้ปัญหาความยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ  
      3.3 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
สภำพชุมชน 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม ต าบลมะขามเตี้ย  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 เป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่ในวัดสามัคคีผดุงพันธ์ จ านวนเนื้อที่   
5  ไร่  96  ตารางวา ท าสัญญา เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ระหว่าง พระมหาธานี  ปิยธัมโม กับ 
กรมอาชีวศึกษา เจ้าของผู้ให้เช่าคือ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ โดยมีค่าเช่า ปีละ 3,408  บาท ซึ่งอยู่ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 กิโลเมตร ห่างจากส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  500 เมตร  
บริเวณโดยรอบมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง 
 
สภำพเศรษฐกิจ 
   ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย และแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ประชากรมีรายได้โดยเฉลี่ย 5,500–
6,500 บาท/เดือน (66,000 – 78,000 บาท/คน/ปี) 
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สภำพสังคม 
   ประชาชนบริเวณโดยรอบวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างบ้าน  
วัด  โรงเรียน 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 118 60 0 178 

ปวช.2 88 44 0 132 

ปวช.3 143 50 0 193 

รวม ปวช. 349 154 0 503 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 0 60 60 

ปวส.2 0 110 110 

รวม ปวส. 0 170 170 

 
  ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 154 33 21.43 

ปวส.2 50 21 42.00 

รวม 204 54 26.47 

 
  ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563   

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 193 66 34.20 

ปวส.2 79 25 31.65 

รวม 272 91 33.46 
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  ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบวิชำชีพ

(คน) 
สอนตรงสำขำ

(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 4 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/  
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

9 9 9 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 6 6 6 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 15 15 15 

เจ้าหน้าที่ 15 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 30 30 30 

รวมทั้งสิ้น 56 30 30 
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  ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 2 2 4 

พาณิชยกรรม 0 0 0 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1 

รวมทั้งสิ้น 3 2 5 

  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 0 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 5 

  ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 1,741,680.00 

งบด าเนินงาน 6,146,765.19 

งบลงทุน 0.00 

งบเงินอุดหนุน 6,876,785.00 

งบรายจ่ายอื่น 2,880,200.00 

รวมทั้งสิ้น 17,645,430.19 
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2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
  ปรัชญำ 
   รู้หน้าที่ สามัคคี  มีวินัย ตั้งใจฝึก 
  อัตลักษณ์ 
   ทักษะดี มีจิตสาธารณะ สร้างภาวะผู้น า 
  เอกลักษณ์ 
   บริการวิชาชีพ สู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
   ผู้ส าเร็จด้านอาชีวศึกษามีคุณธรรม  บริการวิชาชีพที่หลากหลาย  ได้มาตรฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
   1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ส่งเสริมงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ 
 4. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาชีพที่หลากหลาย 
 5. ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ต่อการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษาและชุมชน มีการประสานความร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  ยุทธศำสตร์ 
   1. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมด้านการวิจัยขององค์กร นวัตกรรม และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่สังคม 
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 8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาชีพที่หลากหลาย 
 9. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
  กลยุทธ์ 
 1. จัดการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 
 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา 
 3. พัฒนากระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
 5. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ 
 7. พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 8. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
 9. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 11. สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
 12. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 13. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ 
 15. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 16. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 17. สนับสนุนการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
 18. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนและสังคม 
 19. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
 20. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
   
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
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  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 
ผลงานเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารส าหรับ
ครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ ชาต ิ

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 
  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางกนกลักษณ์ บัวเพชร  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

 
  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายชัยยะ แซ่เฮง 
การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 
ผลงานเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารส าหรับ
ครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายศรชัย กล่อมแก้ว  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายศรายุทธ เรืองศรี  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายชานนท์ อินทร์หนู  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายเอกรัตน์ ทองกุล  
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายยุทธศักดิ์ รักแดง  
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายกรวิชญ์ ล้วนอินทร์ชู  
ทักษะงานรถจักรยานยนต์  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายก้องเกียรติ ขุนปักษี  
ทักษะงานฝึกฝีมือ  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี 

นายไชยวัฒน์ เที่ยงพุ่ม  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 
เวียงสระ 

นายทินภัทร เชาว์มณี  
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยการอาชีพ 
เวียงสระ 

นางสาวชนากานต์ รอดแก้ว  
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สุราษฎร์ธานี 

นายชิษณุพงษ์ เสือทิม  
ทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายอนุชา ชุมอิน  
ทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายพรชัย ชูประยูร  
ทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายนนทกร ยืนยั่ง  
ทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายกัมปนาท ศักดิ์เศรษฐ  
ทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายสุพจ น้ าตาลพอด  
ทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายธีริทธ์ ทองสุวรรณ์  
ทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายศิวัช รัตนพันธ์  
ทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 

นายวริทร์ บุญเลิศ  
ทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
สุราษฎร์ธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายตันติกร กล่อมสิน  
ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี 

นายธนภัทร คงทอง  
ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี 

นายมงคลชัย ขาวหล้า  
ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว  

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

นางสาวณัฐนันท์ อ้นสุวรรณ  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

นายมงคลชัย ขาวหล้า  
ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว  

รองชนะเลิศ ชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุทธิพล แจ่มเหมือน 
การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 
ผลงานเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารส าหรับ
ครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

นายก้องเกียรติ ขุนปักษี 
การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 
ผลงานเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารส าหรับ
ครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

นายยุทธศักดิ์ รักษ์แดง 
การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 
ผลงานเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารส าหรับ
ครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

นายปฏิพัทธ์ หนูแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายกวีวัฒน์ ทองพูน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายธีระวุฒ จันพฤกษ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางสาวภัสสรา ทาแท่งทอง 
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายสุภิชฏา สุขหน ู
ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางปุณณัฐฐา  ทิพย์สกุลภูรี 
ทักษะวิชาชีพระยะสั้น "ทักษะการประกอบอาการ
จานเดียว" 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางถวิล  ชูทอง 
ทักษะวิชาชีพระยะสั้น "ทักษะการประกอบอาการ
จานเดียว" 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นายปฏิพัทธ์ หนูแดง 
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกวีวัฒน์ ทองพูน 
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายประสิทธิ์ อินทร์สมบัติ 
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสุดที่รักษ์ เพชรนคร 
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายพีรภัทร แก้วขาว 
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายศิริชัย ช่วยน้อย 
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมชาย กุลวงศ์ 
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสมพงศ์ บุตรวงศ์ 
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธีรนันทชัย อินทร์สุวรรณ 
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายรัชชานนท์ วันดี 
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวริทธิ์ บุญเลิศ 
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวิทวัส วรรณบุร ี
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกัมปนาท ศักดิ์เศรษฐ์ 
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายพรภวิทย์ รักษ์บ ารุง 
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายก้องเกียรติ ขุนปักษี 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายยุทธศักดิ์ รักษ์แดง 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายพีรพัฒน์ ศรีมหาวาส 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายภานุพงศ์ พวงมะลิ 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
การประเมิน ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  1.1 ด้ำนควำมรู้ 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
  1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิ ตสาธารณะ 
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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  2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
     สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
     สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
     สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
     สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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  3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ  

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) ด้ำนควำมรู้ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 2 
รายการประเมิน ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1) ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
    1.1.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก ผู้เรียนผ่านการประเมิน จ านวน 150 คน 
    1.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีผู้เรียนผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด 
    1.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ก าหนดให้ผู้เรียน
ในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ความรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา โดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ความรู้ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ใน
การเข้าประเมินครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 ทั้งหมด และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในการเข้ารับประเมิน
ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส.2 ทั้งหมด ปรากฏผลการประเมินและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
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   1.2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
    ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/3498  
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมติประชุมเห็นชอบให้สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค ์ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ ข้อ 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
  2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ประเมินใน 2 รายการประเมิน ได้แก่ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
และผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
    2.1.1) เชิงปริมำณ  :   
     1) ผู้ เรียนที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 66 คน 
     2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 66 คน 
    2.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ด าเนินการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ก าร
ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ระดับ  
3 ดาว 
    2.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สนับสนุนกิจกรรม
ตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ การเขียนแผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนการผลิต แผนงานบัญชี 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได้หลังส าเร็จ
การศึกษา ปรากฏผลการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ดี 
(3 คะแนน) ตามรายละเอียดภาคผนวก ข 
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   2.2) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
    2.2.1) เชิงปริมำณ  :  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์
ธานี  มีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน จ านวน 8 สาขาวิชา 
    2.2.2) เชิงคุณภำพ  :  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์
ธานี  มีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1) รำงวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ 

- สาขาวิชาช่างยนต์     ทักษะงานจักรยานยนต์ 
- สาขาวิชาตัดผมชาย   ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
- สาขาวิชาเสริมสวย    ทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
        ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
ข้าวคลุกกะปิ 
- ทักษะพ้ืนฐาน          การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R 
- ทักษะพ้ืนฐาน          การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 

     2) รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ 
- สาขาวิชาช่างยนต์      
   - ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
   - ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง      
   - ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
- สาขาวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน      
   - ทักษะงานฝึกฝีมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
   - ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

     3) รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับภำค ได้แก่ 
- สาขาวิชาเสริมสวย      
   - ทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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   - ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
   - ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

    2.2.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  จัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมา
ประยุกต์ใช้ในอาชีพได้ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน าความรู้ในสาขาวิชาชีพมาใช้ ปรากฏผลเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาค และระดับชาติ โดยการก าหนดแผนงาน โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐานในทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และการเข้าร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก ปรากฏผลการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ (4 คะแนน) ตามรายละเอียดภาคผนวก ค 
  3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 3 รายการประเมิน ได้แก่ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    3.1.1) เชิงปริมำณ  :  ปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ านวน 91 คน  
    3.1.2) เชิงคุณภำพ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อย
ละ 33.45 ของผู้เรียนแรกเข้า  
    3.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ด าเนินการ
จัดระบบดูแลผู้เรียนรายบุคคลและช่วยเหลือผู้เรียน โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนปรับพ้ืน
ฐานความรู้ที่จ าเป็นในการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.1 ทุกคนก่อนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสารพัด
ช่างสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐาน นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือในการเรียนให้กับผู้เรียน ได้แก่ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ การประชุมผู้ปกครอง การ
ดูแลผู้เรียนประจ าวัน การติดตามพฤติกรรมการเรียนประจ าวัน ระบบครูที่ปรึกษา การเยี่ยมบ้าน การสอนซ่อม
เสริม ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ปรากฏผล
การประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
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สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสาร พัดช่างสุ ราษฎร์ธานี  ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ (4 คะแนน) ตามรายละเอียดภาคผนวก ง 
   3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    3.2.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีจ านวนผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์  
จ านวน 673 คน 
    3.2.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีผู้เรียนที่ได้รับ
การพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
    3.2.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนเก่งและคนดีขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย รวมถึงก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกรายวิชา และผลการประเมินองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในปีการศึกษา 2563 ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่ม
จังหวัด ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ดี 
(3 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก จ 
   3.3) กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    3.3.1) เชิงปริมำณ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 91 คน  
    3.3.2) เชิงคุณภำพ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 100  
    3.3.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีการติดตามการ
มีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านการน าความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และความรู้
ด้านวิชาชีพไปใช้หลังส าเร็จการศึกษา โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของครูที่ปรึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โซ
เชียลเน็ตเวิร์ก และการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยตรงในสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษาของครู
แนะแนวด้วยแบบสอบถาม เพ่ือน าผลการติดตามมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ฉ  
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 จุดเด่น 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏ
จุดเด่นจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมินของส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2)  การทดสอบความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
3)  การสอนปรับพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็นในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
4)  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านทักษะและการประยุกต์ใช้โดยการมีส่วนร่วมของสถาน

ประกอบการหรือผู้ช านาญการในแต่ละสาขาอาชีพ 
5)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 และระดับปวส.2 ได้รับการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 
6)  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุขขององค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏจุด
ที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  การเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาให้มากข้ึน เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า 
2)  การเพ่ิมจ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 
3)  การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ

ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด ให้อยู่ในระดับ 3 ดาว เพื่อไปสู่ระดับภาค 
4)  การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทักษะความรู้และทักษะอาชีพ

ในระดับภาค ชาติ และนานาชาติ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  การลดปัญหาการออกกลางคัน 
2)  พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท างาน และความรู้ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ในการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
3)  จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ในระดับชั้นปี (ช่วงชั้น) 

 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการ
ประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 2 รายการประเมิน ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
    1.1.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  จัดการศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จ านวน
2 ประเภทวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 1 ประเภทวิชา รวมทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 8 สาขาวิชา 
    1.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร 

2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร 
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3) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ

สถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4) น าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจริง 
    1.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีการศึกษาความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และน าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษา 
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
(5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ช 
   1.2) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง
รำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่ม 
    1.2.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  จัดการศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จ านวน
2 ประเภทวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 1 ประเภทวิชา รวมทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา มีสาขาวิชา
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม จ านวน 8 สาขาวิชา 
    1.2.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีสาขาวิชาหรือ
สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิม จ านวน 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.2.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ก าหนดให้ทุก
แผนกวิชาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือสถาบัน/องค์กรทางวิชาชีพ โดย
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดรูปแบบในการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา การวิเคราะห์จุดประสงค์
รายวิชา การวิเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะใหม่ที่จ าเป็น เพ่ือน ามาก าหนดในรายวิชา ปรากฏผลการประเมิน และ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ซ 
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  2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการ
ประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 6 รายการ
ประเมิน ได้แก่ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1) คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
    2.1.1) เชิงปริมำณ  :  ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา พบว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100  
    2.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วย
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL, Active Learning, STEM Education เป็นต้น 

4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
    2.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  พัฒนาครูในการ
จัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และแนวทางการน าแผนฯ ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดรูปแบบในการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ฯลฯ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
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จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ฌ 
   2.2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    2.2.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีครูผู้สอนทั้งสิ้น 
จ านวน 30 คน มีครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 30 คน 
    2.2.2) เชิงคุณภำพ  :  ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมด   
    2.2.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ก าหนดให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมพัฒนาให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
PjBL, Active Learning, STEM Education เป็นต้น และมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน รวมถึงการติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนจากบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน 
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
(5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ญ 
   2.3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    2.3.1) เชิงปริมำณ  :   

1) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี   มีครูผู้ สอนทั้ งหมด  
จ านวน 30 คน 

2) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
จ านวน 25 คน 

3)  ครูที่ มี แผนการจัดการ เรี ยนรู้ ค รบทุกรายวิชาที่ ส อน  
จ านวน 25 คน 

4) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 30 คน 

5) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 30 คน 

6) ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 30 คน  



38 

 
    2.3.2) เชิงคุณภำพ  :  ผลการตรวจสอบและติดตามการจัดการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี พบว่า ครูผู้สอนมี
คุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  คิดเป็นร้อยละ 100  ครูที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 100 ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ครูผู้สอนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
    2.3.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา มี
คุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ก าหนด ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดหา จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ พัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบ PjBL, Active Learning, STEM Education รวมถึงก าหนดให้
ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามคู่มือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่วิทยาลัยฯ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย ปรากฏผลการประเมิน 
และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
รายละเอียดตามภาคผนวก ฎ 
   2.4) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
    2.4.1) เชิงปริมำณ  :   

1) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี   มีครูผู้ สอนทั้ งหมด  
จ านวน 30 คน 

2) ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 30 คน 
3) ครูผู้สอนจ านวน 30 คน มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร

ประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
4) ครูผู้สอนจ านวน 30 คน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น

เรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5) ครูผู้สอนจ านวน 30 คน ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ

มุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
6) ครูผู้สอนจ านวน 30 คน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน

การเรียนและด้านอื่นๆ  
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    2.4.2) เชิงคุณภำพ  :  ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยพิจารณาจากการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละรายวิชา การจัดท าข้อมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน การใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคล ด้านการเรียนและด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 100  
    2.4.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการบริหารจัดการชั้นเรียน จึงก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน เช่น บัญชีเช็คเวลาเรียน บัญชี
บันทึกการให้คะแนนจากการทดสอบในแต่ละหน่วยเรียน บันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ใบมอบหมาย
งานเป็นรายบุคคล ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การ
มอบหมายเวรดูแลความสะอาด ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียนประจ าวัน บันทึกการใช้ห้องเรียน ใช้วิธีการ
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน เช่น การประเมินด้านวินัยในการเข้าห้องเรียน การประเมิน
พฤติกรรมทางการเรียน และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ เช่น การสอนซ่อม
เสริม การมอบหมายงานพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อน ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เรียนบางรายที่มีปัญหาด้าน
สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ฏ 
   2.6) กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้น
เรียน 
    2.6.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด จ านวน 49 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จ านวน 49 ห้อง  
    2.6.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 
    2.6.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีแผนงาน 
โครงการในการด าเนินการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การพัฒนากระบวนการ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มก าลังศักยภาพ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนด้วยการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบเสียงในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
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การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
สารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ฐ 
  3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการ
ประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 5 รายการประเมิน ได้แก่ การ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ และ
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
    3.1.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเชื่อมต่อให้มีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งภายในและภายนอก ครบทุกฝ่าย ทุกงาน 
ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ได้ด าเนินการให้
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นดังนี้ 

1)  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

2)  มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3)  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศครบทุกฝ่าย ทุกงาน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ.2552 

4)  การประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  การน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
    3.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีแผนงาน 
โครงการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
และเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูลผู้เรียน, 
ฐานข้อมูลของบุคลากร, ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ, ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานทะเบียน, ฐานข้อมูล
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ฐานข้อมูลตามโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(RMS2020), Group Line, Facebook งานประชาสัมพันธ์, ระบบ AMS E-Office และมีระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ ผ่านระบบ Web 
Server ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี www.srpc.ac.th และระบบการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
(WiFi) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยาลัยฯ สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งภายในและภายนอก ปรากฏผลการ
ประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
รายละเอียดตามภาคผนวก ฑ 
   3.2) อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
    3.2.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน ทั้งหมดจ านวน  49  ห้อง  ทุกห้องได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานทั้งหมดของสถานศึกษา 
    3.2.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  พัฒนาอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลในเชิงประจักษ์จากการ
พัฒนาดังนี้ 

1)  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน) 

2)  มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เรียน 

3)  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
ก าหนด 

4)  จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

5)  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
    3.2.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
พ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย สวนหย่อม โรงอาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ าหญิง/ชาย ที่จอดรถ สถานที่พักผ่อน  
วิทยบริการหรือห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ส านักงานองค์การนักวิชาชีพ การบริการอินเทอร์เน็ตฟรี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
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ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ หรือพัดลมให้บริการ ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
สารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ฒ 
   3.3) ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
    3.3.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีท าเลที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน วัด และโรงเรียน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสะดวกในการคมนาคม 
ติดต่อสื่อสาร มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีความพร้อมทางด้าน
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทุกด้าน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบ
การสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
    3.3.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1)  สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานใน
สถานศึกษา ได้แก่ 

 1.1) ระบบส่งก าลัง 
 1.2) ระบบควบคุม 
 1.3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน 
 1.4) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
2)  สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอ 
3)  สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมใน

สถานศึกษา 
4)  สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย 

สะดวก รวดเร็ว (กลุ่มไลน์/เฟสบุ๊ค ผ่านระบบ WiFi ของสถานศึกษา/ ระบบ RMS/ โทรศัพท์ภายใน) 
5)  สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 

เพ่ือดูแลทรัพย์สิน และการใช้ชีวิตประจ าวันของครู บุคลากร ผู้เรียน เช่น ระบบวงจรปิด สามารถตามดูผ่าน
ระบบออนไลน์ครอบคลุมบริเวณภายในสถานศึกษา ยามรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง ครูเวรตอนกลางคืน กลางวัน 
วันหยุดราชการ และมีครูก ากับดูแลความเรียบร้อยร่วมกับยามรักษาการณ์ตลอดเวลา 
    3.3.3) ผลสะท้อน  :  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ดีมำก ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุ
ราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ณ 
   3.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
    3.4.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีผู้เรียนทั้งหมด 
673 คน มีผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา และผู้เรียนเข้าค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
    3.4.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนหรือผู้สนใจใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ปรากฏผลการด าเนินการตามเกณฑ์
ประเมิน ดังนี้ 

1)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์
วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

2)  สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

3)  ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวน
ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ (1 คน/5 เล่ม) 

4)  สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์
วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของ
ผู้ใช้บริการ 

5)  มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง ครบทุก
สาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ถ่ายทอด
และยกระดับฝีมือเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดย อีซูซุ) ห้องเรียนทฤษฎีเทคโนโลยียานยนต์ ห้องปฏิบัติการ
งานเครื่องล่างยานยนต์ ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฯลฯ 
    3.4.3) ผลสะท้อน  :  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
และศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษา อยู่ในระดับ  มำก  ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ด 
   3.5) ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยใน
สถำนศึกษำ 
    3.5.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้ง
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ภายในและภายนอกสถานศึกษาครบทุกฝ่าย ทุกงาน ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    3.5 .2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 

1)  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

2)  มีผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล 
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 

3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายใน
สถานศึกษา 

4)  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 

5)  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา 
    3.5.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีแผนงาน 
โครงการในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ Web Server 
และ WiFi ของสถานศึกษา เป็นการให้บริการฟรีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานศึกษาทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ต 
  4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการ
ประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 1 รายการประเมิน 
ได้แก่ การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   4.1) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
    4.1.1) เชิงปริมำณ  :   
     1) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาในหลักสูตร
ระยะสั้น จ านวน 3 สาขาวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3 สาขาวิชา และหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 2 สาขาวิชา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จ านวน 3 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 60 ของสาขาวิชาทั้งหมดท่ีจัดการศึกษา ไม่รวมหลักสูตรระยะสั้น 
     2) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 401 คน โดยมีผู้เรียนในระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.20 ของผู้เรียนทั้งหมด ไม่รวมหลักสูตรระยะสั้น 
    4.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้จัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 5 ขั้นตอน ปรากฏผลการด าเนินการ ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์กร ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
      1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร 
      2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
     ขั้นที่ 3 ขัน้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
      3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุม
ผู้ปกครอง 
      3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
      3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
     ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
      4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
      4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
     ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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      5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    4.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับความร่วมมือ
จากสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา อาทิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส
เอสพาวเวอร์ 2010, บริษัท อู่ไก่ จ ากัด, บริษัท NTT โฟล์คลิปท์ จ ากัด, ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีสมทรัพย์วิศวกรรม 
บริษัท คลังผ้าเบรกสุราษฎร์ธานี จ ากัด, บริษัท สุรกิจการช่าง จ ากัด, อู่มนัส เซอร์วิส, ที คอม อินเตอร์เทรด, 
ร้านอานนท์ แอร์บ้าน, อู่ช่างคิมโมอินโฮมเซอร์วิส, ร้านสมคิดเซอร์วิส, ร้านบ่าวยานยนต์, ร้านสามารถแอร์
ไฟฟ้า, ร้านบีช็อป เทอร์โบ, อู่ธเนศ การช่าง, อู่รุ่งเพชร เป็นต้น โดยผู้เรียนในระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีจะได้ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานระหว่าง  200 -350  บาท/วัน  
พร้อมสวัสดิการต่างๆ เช่น ที่พัก อาหารกลางวัน เป็นต้น ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ถ 
 
 จุดเด่น 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏจุดเด่นจากการ
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

2)  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารประจ า
ชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และ
ด้านอื่นๆ 

3)  ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนทุกรายวิชา 
4)  วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 
5)  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้มีสภาพที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัยกับผู้เรียน (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน) 
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6)  มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทาง

การศึกษาแก่ครู บุคลาการทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยและต่อเนื่อง 

7)  วิทยาลัยฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ให้มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การศึกษา ค้นคว้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการอย่างเพียงพอ 

8)  วิทยาลัยฯ ส่งเสริม และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาครบทุกฝ่าย ทุกงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9)  จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความเข้มแข็ง ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนจากการฝึก
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 

10)  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
11)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
12)  มีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ

สถานศึกษาเพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏจุดที่ควร
พัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  การประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการจองตลาดแรงงาน 

2)  การก าหนดรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน และสามารถน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3)  การจัดตั้งกลุ่ม PLC และ ID Plan เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย 

4)  การพัฒนาครูอาวุโสให้ความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของสถานศึกษา ปรากฏข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  วิทยาลัยฯ ต้องก าหนดให้ครูผู้สอนประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาที่ปรับปรุง
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน 

2)  วิทยาลัยฯ จะต้องก าหนดแนวให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน เพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เช่น การสอนเสริม การให้งานเสริม เป็นต้น 

3)  การพัฒนาครูอาวุโสให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ประเมินใน 3 รายการประเมิน ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน และการบริการชุมชนและจิตอาสา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1) กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
    1.1.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด จ านวน 56 คน ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
    1.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  บริหารจัด
การศึกษาโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ก าหนด ปรากฏผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2)  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3)  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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4)  คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการริหาร

สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5)  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
    1.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการศึกษาโดยอาศัยกระบวยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เช่น การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี, การบริหารจัดการงบประมาณ, 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ, รูปแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้, การก าหนดแนว
ทางการวัดผลประเมินผล, การด าเนินการพัฒนาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม, รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร เป็นต้น ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ท 
   1.2) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    1.2.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  จัดการศึกษา
จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 3 สาขาวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 2 สาขาวิชา รวม
ทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    1.2.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ในด้านครู
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
     1) มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ ได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษา 
     2) มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ ได้แก่  

- โครงการสัมมนาครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึก และการจัดท า
แผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ 

- โครงการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
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     3) ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
     4) มีการระดมทรัพยากรเ พ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ทุนการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ศิษย์เก่า ครูและบุคลากร ข้าราชการบ านาญ เป็นต้น ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
การระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
     5) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    1.2.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบุคคลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ ศิษย์
เก่า ครูและบุคลากร ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมินและ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ธ 
   1.3) กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
    1.3.1) เชิงปริมำณ  :  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์
ธานี จัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 15 ครั้ง 
    1.3.2) เชิงคุณภำพ  :  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์
ธานี จัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ดังนี้ 

1. กิจกรรมบริกำรวิชำกำร จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ณ 

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 ภารกิจ) 
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) – จิต

อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ทวี อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 2563 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 ภารกิจ) 
- โครงการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ภายในสถานศึกษาช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562” 
2. กิจกรรมบริกำรวิชำชีพ จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

- โครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจ าปี 2563 

- กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพตัดผมทรงนักเรียนชาย 
- กิจกรรมฝึกอบรมเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
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- กิจกรรม 108 อาชีพ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้น

พ้ืนฐาน ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4 รายวิชา) 
- โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพการบริการตัดผม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
3. กิจกรรมจิตอำสำ จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

- จิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง 
- จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 
- จิตอาสาพัฒนาวัดบางใบไม้และตลาดน้ าประชารัฐ ต าบล

บางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- จิตอาสาโครงการขับรถปลอดภัย ไฟสว่าง ณ ศาลา

ประชาคม อ าเภอชัยบุรี 
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเ พ่ือชุมชน (Fix it Center)  

ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 ภารกิจ) 
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) – จิต

อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ทวี อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    1.3.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการจัดท า
แผนงาน โครงการการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ปรากฏตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม ปรากฏผลการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ (4 คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก น 
  2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ประเมินใน 1 รายการประเมิน ได้แก่ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
    2.1.1) เชิงปริมำณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีมีการจัดโครงการ
แสดงนิทรรศการ น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์  ด าเนินกิจกรรม
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในสถานศึกษา จ านวน 108 ผลงาน 
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    2.1.2) เชิงคุณภำพ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลจาก
การประกวดในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     ผลงานการประกวดระดับจังหวัด ได้แก่ 
     1) การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ผลงาน “เครื่อง
ผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารส าหรับครัวเรือนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ผลงานการประกวดระดับชาติ ได้แก่ 
     1) โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth 
Inno Award 3) ผลงาน “เครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารส าหรับครัวเรือนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์” ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
    2.1.3) ผลสะท้อน  :  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ก าหนดแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้น าทักษะวิชาชีพมาใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา รวมถึงการเผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยการแสดงผลงานและการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมินและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (4 คะแนน) รายละเอียดตาม
ภาคผนวก บ 
 
 จุดเด่น 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏจุดเด่นจากการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  วิทยาลัยฯ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2)  การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3)  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4)  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
5)  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา 
6)  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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7)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

8)  วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ
จิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

9)  วิทยาลัยฯ ก าหนดแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้น าทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐานมาใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไม่ปรากฏจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินผล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินผล และ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคนมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับภาค, ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  

 
 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 21 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 84.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 



55 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 87 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 91.58 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่  ห้อง เรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเ พ่ือการจัดการ เรี ยน 
การสอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่  2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 94.55 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 91.58 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 100 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 97.53 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ
ที่ก ำหนดเพิ่มเติม  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. 1. โครงการยกระดับคุณภาพการทดสอบทาง

การศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการ 
2. 2 .  โครงการแข่ งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 

ระดับชาติ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

1. 1. โครงการแนะแนวการอาชีวศึกษา 
2. 2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นักศึกษา 
3. 3. โครงการพัฒนาคนเก่ง คนดีให้มีความสุข 5 แผน

ดี 5 แผนเก่ง 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2. 2. โครงการเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ิมประสบการณ์ 

3. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพนักเรียนเข้าใหม่ 
ระดับชั้น ปวช.1 

2. 2. โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

3. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
4. 4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพ

บุคลากร 
5. 5. โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
2. 2. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
3. 3. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
4. 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. 2. โครงการยกระดับการจัดการระบบทวิภาคี 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. 1 .  โ ค ร งก า รป ร ะชุ ม คณะกรรมกา รบริ ห า ร
สถานศึกษา 

2. 2 .  โ ค ร งก า รล งน ามคว ามร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ 

3. 3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. 1. โครงการสนับสนุนในการจัดท าวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

2. 2 .  โครงการแสดงนิทรรศการ  และน า เสนอ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 


















