คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจําปการศึกษา 2551 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551 และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
เกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐาน 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้
รายงานการประเมินตนเองมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทสรุปสําหรับผูบริหาร ขอมูลสถานศึกษา วิธีการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ขอขอบคุณสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครองที่มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา และใหความรวมมือในการใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ทําใหวิทยาลัยฯ
ไดมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษามากขึ้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปการศึกษา 2551
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4. เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
บทที่ 2 สภาพดําเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศนของสถานศึกษา
2. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. พันธกิจ
4. แนวปฏิบัติทนี่ ําไปสูเ ปาหมาย (ยุทธศาสตร)
5. ลักษณะการบริหารงาน
6. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
บทที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
บทที่ 4 สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย 72000
โทรศัพท (035) 511355. โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
E-mail : Administrator@ spvc.ac.th

ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่
18 เมษายน 2484 ในนามโรงเรียนการชางสตรีสุพรรณบุรีและไดรับการปรับปรุงและยกมาตรฐานเปน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 มีเนื้อที่ 5 ไร 1 งาน 51 ตารางวา ที่ดิน
สวนใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ตองจายคาเชาใหกรมศาสนาทุกป ประกอบดวย
สํานักงาน
อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จํานวน 2 อาคาร
อาคารสํานักงาน อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
อาคารสํานักงาน อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
บานพักประกอบดวย แฟลต 4 หนวย , แฟลต 16 หนวย, อาคารบานเดี่ยว จํานวน 4 หลัง,
อาคารประชาสัมพันธ ,หองพักครูเวร หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงคและสนามเบตอง
หลักสูตรและระดับทีเ่ ปดสอน
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

สาขาวิชา
สาขางาน
- คหกรรมศาสตร
- ธุรกิจคหกรรม
- อาหารและโภชนาการ - คหกรรมการผลิต
- ผาและเครื่องแตงกาย - อาหารและโภชนาการ
- ผาและเครื่องแตงกาย
- พณิชยการ
- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม
- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟฟก
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ระดับชั้น

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
คหกรรม
- การบริหาร
คหกรรมศาสตร
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)
บริหารธุรกิจ - การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
จํานวนบุคลากร
ฝายบริหาร
ครูประจําการ
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
5
จํานวน
59
จํานวน
1
จํานวน
2
จํานวน
14
จํานวน
10
จํานวน
27
รวม
118
จํานวนนักเรียน นักศึกษา 1,758 คน

สาขางาน
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร
- หลักการประกอบ
อาหาร
- การตัดเย็บเสื้อผา
สตรีชั้นสูง
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

งบประมาณประจําป 2551 จํานวน 42,162,957.99 บาท
เงินนอกงบประมาณ 6,072,623.39 บาท แสดงรายละเอียด ดังนี้
สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
งบรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบรายจายอื่น ๆ
รวม

เงินงบประมาณ
25,066,755.13
8,764,036.59
609,347.90
34,440,139.62

เงินงบอุดหนุน
2,980,989.00
4,565,761.46
172,450.00
3,617.91
7,722,818.37

เงินรายได
0.00
3,057,948.39
3,010,475.00
4,200.00
6,072,623.39
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1. เปาหมายของการพัฒนา
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551
ซึ่งไดจากความคิดเห็น การมีสวนรวมของครู – อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญของ
เปาหมายการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมคี วามรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม
2 . ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทักษะการใชภาษาและ
นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของสถานศึกษาใหมคี วามรู ความสามารถและประสบการณใน
วิชาที่สอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. ระดมทรัพยากรภายในและภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
5. สถานศึกษาจัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีการดําเนินการและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน เพื่อนําผลไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรสูสาธารณชน
7. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ
รวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน
8. สงเสริมการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริงและมีการประเมินผลตาม
สภาพจริง
9. สงเสริมใหมีการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
11. พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
12. สงเสริมใหใชกระบวนการวิจัย เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู
วิธีดําเนินงาน
1. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของระบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
2. การประชุมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน โดยฝายบริหาร
3. ทําคําสั่งมอบหมายหนาทีบ่ ุคลากรใหดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน
4. มีระบบการติดตาม การรายงานขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. การประชาสัมพันธการดําเนินการของสถานศึกษาตามชองทางการสื่อสารตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
6. สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
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จุดเดน
1. การเพิ่มปริมาณผูเรียน
2. การระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน แผนก/ งาน / สถานศึกษา
4. การออกหนวยบริการในการใหความรูก ับประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ
5. การนําสิ่งประดิษฐคนรุนใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยสิ่งประดิษ ฐ
ประเภทลดภาวะโลกรอน ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป เครื่องกรองเสนใย เครื่องตมเสนใย
6. เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3 ชัว่ โมง ใหกับประชาชนและผูสนใจทั่วไป
7. เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในกิจกรรมเมืองบูรณาการอาชีวะแกจน
8. บริการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา
9. มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน และศูนยฝก ปฏิบัตงิ านดานอาชีพของนักเรียน
( OTOP PRODUCT CENTER )
10. วางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา
11. มีศูนยวิทยบริการเพื่อการบริการสืบคน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวย
เทคโนโลยี
12. มีภูมิทัศนภายใน ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู
13. การนําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แผนกวิชา
14. นักเรียน นักศึกษามีทักษะตรงตามสาขาอาชีพที่ศึกษา โดยไดรับรางวัลระดับชาติ
15. รายงานวิจยั ของนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนา
1. งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถานศึกษาในทุกดาน
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บทที่ 1
บทนํา
1. ขอมูลพืน้ ฐาน
ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เดิมชื่อโรงเรียนชางตัดเย็บเสื้อผา ตอมาเปลี่ยนชื่อ
เปนโรงเรียนการชางสตรีสุพรรณบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ไดเลื่อนฐานะเปนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2484 หลักสูตร 2 ป เรียกวาประโยคมัธยม
อาชีวศึกษาตอนตน
ป 2495 เปดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 5 ป (มัธยมศึกษาตอนตน 2 ป
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป)
ป 2501 เปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
ป 2519 ไดรับอนุมัตใิ หเปดสอน แผนกพาณิชยการเพิ่มอีก 1 แผนก
ป 2522 ไดรับอนุมัตใิ หเปดสอนภาคนอกเวลา แผนกพาณิชยการ 1 หองเรียน และรับ
นักเรียนชายเขาเรียนเปนปแรก
ปการศึกษา 2524 เปดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (แผนกศิลปประยุกต) เพิ่มขึ้นอีก
1 แผนกวิชา ตามหนังสือที่ ศธ. 0908/289 ลงวันที่ 4 เมษายน 2524 และนักเรียนชายเริ่มเรียนวิชาทหาร
(ร.ด.)
ปการศึกษา 2525 เปดสอนหลักสูตร ปวท. บริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2525 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2525
ปการศึกษา 2526 เปดสอนระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
รับนักศึกษา จํานวน 40 คน
ปการศึกษา 2530 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2530 โดยกําหนดให 1 ปการศึกษา เรียน 4
ภาคเรียน
ปการศึกษา 2533 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2533
ปการศึกษา 2534 เปดสอนแผนกวิชาการถายภาพ ในคณะวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนก
ป 2538 เปลี่ยนชื่อเปนแผนกวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน
ปการศึกษา 2534 วิทยาลัยไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
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ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2538 ขอยุบแผนกการบัญชี (ระดับ ปวท.) และไดขออนุมัติเปดสอน ปวส.
แผนกวิชาการเลขานุการ
ปการศึกษา 2538 เปดสอนหลักสูตร ปวช. 2538
ปการศึกษา 2539 เปดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาล รวมกับ
สถานประกอบการ โรงพยาบาลศุภมิตร (รับรุน แรก 13 คน)
ปการศึกษา 2540 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2536 มาเปน ปวส. 2540
ปการศึกษา 2540 กรมอาชีวศึกษา มีการปรับปรุงระบบการรับนักเรียน นักศึกษาใหม
ดําเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัด
ปการศึกษา 2541 เปดสอนสาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ระดับ ปวช.
ปการศึกษา 2541 รับนักเรียน นักศึกษา ตามแผนรับของกรมอาชีวศึกษาตามกําลังของ
สถานศึกษาที่จะรับได และเมื่อประเทศอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรลดลง
จํานวนชัว่ โมงสอนในเวลาของครูอาจารยมีมากขึ้น แกปญหาโดยครูจางสอน
ปการศึกษา 2543 ดําเนินการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
ปการศึกษา 2543 เปดสอนระดับ ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ม. 6 ปวช.
ตางสาขา และผูมีวุฒิเทียบเทาเพิ่ม 1 หองเรียน
ปการศึกษา 2544 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวส.
2540
ปการศึกษา 2545 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2538 ปวช.
2545 และ ปวส. 2540
ปการศึกษา 2546 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2545
ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2546
ปการศึกษา 2548 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพ
สูวุฒิการศึกษา
ปการศึกษา 2549 เปดสอนระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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ขนาดที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites:http:/ www. spvc . ac.th
โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร 1 งาน 51 ตารางวา ทีด่ ินสวนใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา ซึ่งทาง
วิทยาลัยฯ ตองจายคาเชาใหกรมศาสนาทุกป โดยมีอาณาบริเวณ ดังนี้
ทิศเหนือ
จด อาคารเอกชน
ทิศใต
จด ถนนกุมารทอง
ทิศตะวันออก จด ถนนขุนไกร
ทิศตะวันตก จด ถนนพระพันวษา

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย 72000
โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
E-mail : Administrator@ spvc.ac.th

พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2510

ไดรับเงินงบประมาณใหสรางอาคารเรียนใหม เปนอาคารไมโดยสรางติดดานถนน
พระพันวษา
ไดรับนักเรียนประจํา โดยดัดแปลงอาคารเรียนหลังเกาที่ไดรับโอนจากโรงเรียน
กรรณสูตรศึกษาลัย มาเปนเรือนนอนของนักเรียนประจํา ในระยะนี้ทางโรงเรียน
เปดสอนนักเรียน ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ
ไดรับงบประมาณใหสรางอาคารอีกหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้สรางติดถนนพระพันวษา
คูกับอาคารหลังแรก
ไดสรางอาคารเรือนไม 2 ชั้น ทางดานหลังของโรงเรียน และบานพักครูอกี 1 หลัง
ไดรับคําสั่งใหยกเลิกการเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ โดยใหทําการ
สอนเฉพาะระดับอาชีวศึกษาชัน้ สูงเทานั้น (เปดรับผูจ บ ม.6 และ มศ. 3)
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พ.ศ. 2509 - 2511 ทางโรงเรียนติดตอรับเครื่องพิมพดีดของโรงเรียนบพิธพิมุข ใหนกั เรียนฝกหัด
พิมพดีด ทั้งไดเปดสอนพิมพดีดหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงการเรียนการสอน
ทุกดานจนกระทั่งกรมอาชีวศึกษาไดคัดเลือกใหเปนศูนยโครงการปรับปรุงโรงเรียน
การชางสตรี ในภาคกลาง
พ.ศ. 2519
ไดสรางอาคารคหกรรม 1 หนวย ลักษณะเปนตึก 2 ชัน้ และเปดใชเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2520
พ.ศ. 2521
ไดสรางอาคารเรียนอีก 1 หลัง เปนตึก 3 ชั้น โดยรื้ออาคารหลังที่เปนเรือนนอนออก
เพื่อสรางตึกหลังนี้แทน และไดเลิกรับนักเรียนประจําตั้งแต พ.ศ. 2515 ไดรับเงิน
งบประมาณ สรางอาคารคหกรรมเพิ่มเติมอีก 2 หนวย เปนตึก 2 ชัน้ ตอจากหนวยแรก
และเปดใชเมื่อตนปการศึกษา 2522
พ.ศ. 2523
ไดรับเงินงบประมาณสรางบานพักครูแบบแฟลต 4 หนวย
พ.ศ. 2526
ไดรับเงินงบประมาณสรางอาคารเรียน 4 ชัน้ โดยรื้ออาคารเรียนดานหลังและ
บานพักครู 1 หลัง
พ.ศ. 2528
ไดสรางบานพักครูแบบแฟลต 16 หนวย
พ.ศ. 2530
ไดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น โดยชั้นลางเปนหอประชุมและโรงอาหาร
ไดสรางอาคาร 1 หลัง คาวัสดุกอสรางใชเงินบํารุงการศึกษา ใหนักการภารโรง
กอสรางอาคารนี้เปนหองปฏิบัติการเบเกอรี่
พ.ศ. 2531
สรางพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา พรอมที่ประดิษฐานดวยเงินบริจาคจัดตั้งมูลนิธิ
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2535
สรางศาลาพักผอนผูปกครอง 1 หลัง โดยคนงานภารโรงเปนผูดําเนินการสราง ใชเงิน
บํารุงการศึกษาซื้อวัสดุ นอกจากนีว้ ิทยาลัยฯ ไดทําการตอเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการ
(อาคาร 4)
พ.ศ. 2539
วิทยาลัยฯ ไดทําการรื้อถอนอาคารคหกรรม 2 ชัน้ และกอสรางอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คหกรรมขึ้นใหม เปนอาคาร 6 ชัน้ เปดใชในปการศึกษา 2540
พ.ศ. 2545
ดําเนินการกัน้ หองบริเวณดานหองสมุด เพื่อทําใหเปนหองสืบคนทาง Internet
ปรับปรุงปายบอกหมวดหมูหนังสืออางอิง มุม ม.ส.ธ. และวารสารเย็บเลม
เปดใหบริการหอง Internet ในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 เพื่อใหนักเรียนทําการศึกษา
คนควาขอมูลผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 20 ชุด จาก ฯพณฯ บรรหาร - แจมใส ศิลปอาชา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2545
พ.ศ. 2547
ดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดวยตนเองและหองโฮมเธียเตอร ณ ชั้น 6 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติไดสรางหองประชาสัมพันธและหองพักอาจารยเวร
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พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

จัดตั้งศูนย OTOP PRODUCT CENTER เพื่อเผยแพรสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง
ดําเนินการกอสรางฐานพระวิษณุกรรม และกัน้ หองใตอาคารเฉลิมพระเกียรติสําหรับ
เปนที่ประชุมของนักเรียน นักศึกษา
สรางหุนยนตประชาสัมพันธสําหรับบันทึกและแสดงขอมูลนักเรียน นักศึกษาผานบัตร
ประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
ดําเนินการกอสรางหลังคาคลุมสนามกีฬา และปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค
สรางสนามเปตอง และสรางสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสม
อัตโนมัต”ิ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาสวนหยอม อาคารเรียน หองปฏิบัติการ

ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ที่ตั้ง อาณาเขต
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ําสุพรรณบุรีอยูในอาณาเขตภาคกลาง
ดานตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร
ตั้งอยูที่ระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 4 ลิปดา 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหวางเสนแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา
ถึง 130 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลีย่ ประมาณ 3 - 10 เมตร อยูหางจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ 107 กิโลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ
กับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี
สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมทางดานตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแตเหนือจรดใต บริเวณ
พื้นที่ต่ําสุดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดมีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
สลับลอนชั้นจนถึงเทือกเขาสูงชัน เปนเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี
สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปมีลักษณะคลายกับจังหวัดอืน่ ๆ ในภาคกลาง คือ มี 3 ฤดู
ฤดูฝน เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตพดั ผานอาวไทย เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน เริม่ จากกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน เกิดจากกระแสลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
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ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน มีคณ
ุ สมบัติในการอุมน้ํา และมีปริมาณแรธาตุเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมและกสิกรรม
แหลงน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีแมน้ําสายใหญที่สําคัญคือ แมน้ําทาจีนหรือ
แมน้ําสุพรรณบุรี รวมถึงหวยกระเสียวซึ่งเปนสาขาของแมน้ําสุพรรณบุรี
ปาไม จังหวัดสุพรรณบุรีมีปาสงวนแหงชาติทั้งสิ้น 7 แหง พื้นที่ประมาณ 825,102.52 ไร
แรธาตุ จาการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี สวนใหญจะเปนหินแกรนิต หินปูนและดีบกุ เล็กนอย
โครงสรางประชากร
ประชากรในจังหวัด สุพรรณบุรี ประกอบดว ยเชื้อชาติไทย พวน จีน ลาว กะเหรี่ยง และ
กระจัด กระจายอยูใ นทองที่อําเภอตาง ๆ โดยชนกลุมนอยที่ไดเขามาตั้งถิ่น ฐานอยูใ นเขตสุพรรณบุรี
ปจจุบันไดมีการผสมกลมกลืนจนกลายเปนคนเชื้อชาติไทยในปจจุบัน
การปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 108 ตําบล 994 หมูบาน 20 เทศบาล
106 องคการบริหารสวนตําบล (อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอสามชุก อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภออูทอง
อําเภอดานชาง และอําเภอหนองหญาไซ)

ขอมูลดานสังคม
ขอมูลดานประชากร
รายงานจํานวนประชากรแยกเพศ/บาน/ครัวเรือน (ขอมูลรอยละประชากรแยกเพศป 2551 ระดับจังหวัด)
จํานวนประชากร
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน
จํานวนบาน
ครัวเรือน
จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
สุพรรณบุรี 409,096 433,488 842,584 302,410
344,281 636,691 824,584
245,804
รวม
409,096 433,488 842,584 302,410
344,281 636,691 824,584
245,804
ขอมูลดานประชากร
รายงานจํานวนประชากรแยกรายอายุ ( ขอมูลประชากรแยกรายอายุ)
จังหวัด
< 1 ป
1- 2 ป
3 - 5 ป
6 - 11 ป
สุพรรณบุรี ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
4,870 4,471 9,611 20,091 19,239 39,330 15,422 14,342 29,586 33,261 31,469 64,730
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ขอมูลดานประชากร
รายงานจํานวนประชากรแยกรายอายุ ( ขอมูลประชากรแยกรายอายุ)
12 - 14 ป
15 - 17 ป
18 - 49ป
จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
สุพรรณบุรี
18,381 17,243 35,624 19,290 17,847 37,135 209,008 217,872 426,880
50 ป
>60 ป
จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
สุพรรณบุรี
48,071 56,103 104,174 45,340 60,317 105,657
2. สภาพปจจุบันของวิทยาลัย
ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดจดั กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2546
1.1 จํานวนนักเรียน/ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับชัน้ แยกตามจํานวนเพศ
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ปวช. 1
44
516
560
ปวช. 2
46
434
480
ปวช. 3
41
402
443
131
1,352
1,483
รวม
ปวส. 1
13
154
167
ปวส. 2
7
101
108
7
101
101
รวม
271
1,453
1,758
รวมทั้งหมด

คิดเปนรอยละ
31.85
27.30
25.19
84.35
9.49
6.14
6.14
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามเพศและวุฒกิ ารศึกษา
ประเภทวุฒิ
ชาย
หญิง
รวม
1. ปริญญาเอก
2. ปริญญาโท
5
10
15
3. ปริญญาตรี
15
45
60
4. อนุปริญญา
5. ต่ํากวาอนุปริญญา
6. ไมมีวุฒิทางครู
รวมทั้งหมด
20
55
75

หมายเหตุ
-

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ชาย
หญิง
รวม
คหกรรม
5
5
- คหกรรม
6
6
- อาหารและโภชนาการ
5
5
- ผาและเครื่องแตงกาย
พณิชยกรรม
2
8
10
- การบัญชี
- การขายและการตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟฟค
พื้นฐาน
- สามัญ
- สัมพันธ

1
5

6
7
3

6
8
8

2
1

1
1

3
2

4
6

5
7

9
13

รวม

21

54

75

หมายเหตุ

ครูจางสอน 1 คน

ครูจางสอน 2 คน
พนักงานราชการ 1 คน
ครูจางสอน 3 คน
ครูจางสอน 3 คน

ครูจางสอน 1 คน

ครูจางสอน 2 คน
พนักงานราชการ 1 คน
ไมรวมผูบ ริหาร
ขาราชการพลเรือน 1 คน
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอนตามหนาที่และเพศ
ตําแหนง
การเงิน
การบัญชี
หองสมุด
พัสดุ
แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
กิจกรรม
ทะเบียน
วัดผล
ประชาสัมพันธ
เอกสารการพิมพ
ปกครอง
ศูนยขอมูล
บุคลากร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิชาการ
ผลิตการคา
OTOP PRODUCT CENTER

พนักงานขับรถยนต
นักการ
ยาม
หัวหนาหมวดสถานที่
พนักงานพัสดุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
คนงาน
รวมทั้งหมด

ชาย
-

-

หญิง
1
1
1
2
1
1
2
1
1

1

1
2
2
3
1
2
12

1
2
1
1
1
6
1
1
25

รวม
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
8
3
1
1
2
1
37

หมายเหตุ
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3. จุดเดนสําคัญของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปนวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางดานวิชาชีพ ไดรับรางวัล
และมีผลงานเปนที่ยอมรับในสังคม ดังตอไปนี้
ปการศึกษา 2545
- ไดรับรางวัลหองสมุดเพื่ออาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดน ภาคกลาง
- ไดรับรางวัลที่ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา โครงการอยูอยางไทย
- นางสาวสุพรรษา พึ่งจะแยม ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประกวดรองเพลงลูกทุง
งานองคการวิชาชีพระดับชาติ
ปการศึกษา 2546
- นายพีรพงศ ตันสุวรรณ ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปรวมทีมเชียรการแขงขัน
กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 22 ประเทศเวียตนาม
- นางสาวกษมาพร ภาวนา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันออกแบบเสื้อ
- นางสาวนันทวัน ฮวบลอยฟา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน การออกแบบเสื้อ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนไทย เนื่องในวาระฑีฆายุมหามงคล พระชันษา 90 ป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
- นางราตรี พรมแทน ครูสอนวิชาคอมพิวเตอรกราฟคและการออกแบบ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ ประเภทสิ่งพิมพ งานมหกรรม
สื่อการเรียนการสอน จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นางสาวสุพรรษา พึ่งจะแยม ชนะเลิศการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ระดับชาติ
งานมหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท 72 พรรษามหาราชินี โครงการ To be the Vec. Star
ปการศึกษา 2547
- ไดรับรางวัลกองรอยดีเดน งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ภาคกลาง คายลูกเสือหลวงบานไร
จังหวัดราชบุรี
- นางสาวนุชนารถ ศรีวิเชียร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด Super Model
2004 งานแสดงแฟชั่นโชวเทิดไท 72 พรรษามหาราชินี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะเสื้อชายแขนสัน้
ปการศึกษา 2548
- นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันประดิษฐของเหลือใชจากเศษผา เปลสายรุง งานประชุมองคการวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค
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ปการศึกษา 2549
- รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารขยะระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารขยะระดับภาค
- รางวัลชมเชยโครงการธนาคารขยะระดับประเทศ กรมสงเสริมสิ่งแวดลอม
- รางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน ใหม ประเภทโจทย
“แกไขปญหาความยากจน” เครื่องกดซาหริ่มไฮเทค
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “เครื่องกดซาหริ่มไฮเทค” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหมระดับชาติ ประจําป 2550
ปการศึกษา 2550
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสมอัตโนมัต”ิ
ระดับภาค
- รางวัลที่ 1 การประกวดวัสดุเหลือใช ระดับจังหวัด
- รางวัลที่ 1 การตกแตงกางเกงยีนส (นาซามอลส)
- รางวัลที่ 1 โครงการตอบปญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 ที่วัดปาเลยไล
- รางวัลที่ 3 การประกวดตกแตงเทียนพรรษา (นาซามอลส)
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกระทรวงสาธารณสุข ป 2550
ปการศึกษา 2551
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพวงมาลาในวโรกาส “วันปยมหาราช” ประเภท
สวยงาม
- ไดรับรางวัล The Best Practice “โครงการกลาตะวันอาชีวศึกษาสุพรรณบุร”ี ระดับภาค
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรบั มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรับรางวัล “หนวยองคการวิชาชีพดีเดน” ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดจากการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคกลาง
ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดนครปฐม โดย
1. นายพรเทพ
กลิน่ แดง
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
2. นางสาวรัชนี เจริญดี
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
3. นางสาวสุกัญญา รุงเรือง
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
- ไดรับรางวัลที่ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ไดแก
นายณรงศักดิ์ จันทร
ปวส. อาหารและโภชนาการ
- ไดรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะแตงหนาเคกในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดสงขลา โดย
นายณรงศักดิ์ จันทร
ปวส. อาหารและโภชนาการ
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4. เปาหมายสภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2550
ซึ่งจากการมีสว นรวมของบุคลากรในสถานศึกษา สามารถสรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนา ไดดังนี้
เปาหมาย
1. พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมคี วามรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทักษะการใชภาษาและนําเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู ความสามารถและประสบการณในวิชา
ที่สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. ระดมทรัพยากรภายในและภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
5. สถานศึกษาจัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน เพื่อนําผลไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรสูสาธารณชน
7. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ
รวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน
8. สงเสริมการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริงและมีการประเมินผลตามสภาพจริง
9. สงเสริมใหมีการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
11. พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
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ในการดําเนินการตามเปาหมาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาขางตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได
กําหนดสภาพความสําเร็จไวดังนี้
จุดเนนดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 1 พัฒนาผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
1.1 ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 1.1 จํ า นวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาโดยรวมแต ล ะ
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ
ประเมินของวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 85
1.2 ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาร อ ยละ 80 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ 1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นตามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาอย า งน อ ย
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รอยละ 85
1.3 ผูสําเร็จการศึก ษารอยละ 75 ผานการประเมิน 1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอยางนอยรอยละ 80
มาตรฐานวิชาชีพ
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 65 ไดงานทําในสถาน 1.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดงานในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิส ระหรือ ศึก ษาต อ ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ภายใน 1 ป รอยละ 70
1.5 สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จ 1.5 จํานวนสถานประกอบการ/หนวยงานมีค วาม
การศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ การศึก ษา
ระดับดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ระดับดี
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เปาหมายที่ 2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทักษะการใชภาษาและ
นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
2.1 ผู เ รี ย นร อ ยละ 80 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม 2.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษารอยละ 85 มีคุณธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุค ลิกภาพที่เหมาะสม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
และมีมนุษยสัมพันธดี
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธดี
2.2 ผูเรียนรอยละ 80 สามารถประยุกตหลักการทาง 2.2 จํานวนนัก เรียน นัก ศึกษารอยละ 85 ประยุก ต
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ หลั ก การทางวิ ทยาศาสตร และคณิ ต ศาสตร มาใช
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2.3 ผู เ รี ย นร อ ยละ 80 มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร 2.3 จํานวนนักเรียน นักศึกษารอยละ 85 มีทักษะใน
ดานการฟง การอาน การเขียนและการสนทนาทั้ง การสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียนและการ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
สนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2.4 ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถใชความรูและ 2.4 จํ า นวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาร อ ยละ 85 มี
เทคโนโลยี ที่ จํ า เป น ในการศึ ก ษาค น คว า และ ความสามารถในการใช ค วามรู และเทคโนโลยี ที่
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
จําเปนในการศึกษาคนควา
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2. ดานการพัฒนาการเรียนรูใ นองคการ
เปาหมายที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความสามารถและ
ประสบการณในวิชาที่สอน โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เปาหมาย
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
3.1 คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะของ- 3.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษามีการ
สถานศึ ก ษา มี ก ารพัฒ นาตามความตอ งการ ของ พัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน ระดับดี
ตลาดแรงงานในระดับดี
3.2 บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตาม 3.2 บุคลากรในสถานศึก ษาอยางนอยรอยละ 100
ไดรบั การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
หนาที่ที่รับผิดชอบ รอยละ 95
3.3 อั ต ราส ว นของผู ส อนประจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ด า น 3.2 อั ต ราส ว นของผู สอนประจํา ที่มี คุณ วุฒิ ดา น
วิ ช าชี พ ต อ ผู เ รี ย นในแต ล ะสาขาวิ ช าอย า งน อ ย
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ 95
รอยละ 100
3.4 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1 : 21

3.4 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1 : 22

เปาหมายที่ 4 ระดมทรัพยากรภายในและภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมาย
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
4.1 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและ 4.1 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ภายนอกสถานศึกษา จํานวน 35 ครั้ง
การศึกษา จํานวน 30 ครั้ง
4.2 สถานประกอบการเข ามามีส ว นรว มในการ 4.2 สถานศึ ก ษามี ส ถานประกอบการจํ า นวน
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ จํานวน 19 แหง เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
17 แหง
4.3 สถานศึ ก ษามี ผู เ ชี่ ยวชาญ ผู ท รงคุณ วุ ฒิ ห รื อ 4.3 สถานศึกษามีการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสว นรวมในการพัฒนา หรือภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 24 คน/ภาคเรียน
ผูเรียน จํานวน 22 คน/ภาคเรียน
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เปาหมายที่ 5 สถานศึกษาจัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
5.1 ผูเรียนมีการพบอาจารยที่ปรึกษาจํานวน
28 ครั้ง/ป

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
5.1 นักเรียน นักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาใน
ชั่วโมง Home room จํานวน 30 ครั้ง/ป

5.2 สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบ
สารเสพติดใหกับผูเรียนจํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา

5.2นักเรียน นักศึกษาไดรับการตรวจสารเสพติด
อยางนอยจํานวน 1 ครั้ง/ป

5.3 ผูเรียนมีอัตราการออกกลางคันในทุกระดับนอย
กวารอยละ 20

5.3 นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ มีการ
ออกกลางคันนอยกวารอยละ 15

เปาหมายที่ 6 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน เพื่อนํา
ผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรสูสาธารณชน
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
6.1 สถานศึก ษามีนวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ งานวิจัย 6.1 สถานศึก ษามีจํานวนนวั ต กรรม สิ่งประดิษ ฐ
และโครงการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ และงานวิ จั ย 65 ชิ้ น ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ นการ
เรียนการสอน การประกอบอาชีพจํานวน 55 ชิ้น
พัฒนาการเรียนการสอนได
6.2 สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณในการ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ รอยละ 2.00
สราง พัฒ นาและเผยแพรน วัต กรรม สิ่งประดิษ ฐ ในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม งานวิจัย
งานวิจัย รอยละ 1.50
และสิง่ ประดิษฐ
6.3 สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย จํานวน 6 ครั้ง/ป

6.3 สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยอยางนอย 6 ครั้ง/ปการศึกษา

6.4 สถานศึกษาทําการเผยแพรบทความของครู และ 6.4 สถานศึกษามีการเผยแพรบทความของครู และ
ของนักเรียน นักศึกษาในชองทางการเผยแพรตาง ๆ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 4 บทความ
จํานวน 5 บทความ
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เปาหมายที่ 7 พัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู และการ
ฝกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
7.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน ศูนยวิทยบริการ พื้นที่ 7.1 สถานศึกษามีอาคารเรียนที่เปนหองทฤษฎี หอง
ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในระดับดี
ปฏิบัติ ศูนยวิทยบริการ เพียงพอตอผูเรียนระดับดี
7.2 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบความปลอดภั ย 7.2 สถานศึ ก ษามี ป า ยนิ เ ทศการใช ห อ งเรี ย นทุ ก
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ หองเรียน
การเรียนรูของสถานศึกษาในระดับที่ดี
7.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีการ 7.3 นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการอนุรัก ษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี จํานวน 50 ครั้ง/ป
อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี จํานวน
40 ครั้ง
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เปาหมายที่ 8 สงเสริมการจัดการเรียนอยางหลากหลาย เนนการฝกปฏิบตั ิจริงและ
มีการประเมินผลตามสภาพจริง
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
8.1 ครู อาจารย มีก ารจัด การเรีย นรูที่หลากหลาย 8.1 นักเรียน นักศึก ษา ไดรับการเรียนรูดวยวิธีการ
ใหกับผูเ รียน ระดับดี
สอนของครู อาจารยที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในระดับดี
- จัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสู
วุฒิการศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ ซื้อ 8.2 มีก ารจัด ซื้อ วั สดุ อุปกรณ สํ าหรับ การจั ด การ
วั ส ดุ อุ ป กรณ สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน เรียนการสอนอยางเหมาะสมรอยละ 18
รอยละ 17
8.3 สถานศึก ษาจัด กิจ กรรมส งเสริมดา นวิช าการ 8.3 นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมการสงเสริม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ วิชาการ คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาจํานวน
70 ครัง้
จํานวน 60 ครั้ง
8.4 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของ 8.4 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของ
ครู อาจารย ในระดับ 3.85
ครู อาจารยในระดับ 3.80
8.5 ครู อาจารย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน 8.5 นักเรียน นักศึกษา ไดรับการฝกปฏิบัติจริง และ
การฝก ปฏิบัติจ ริงและเรียนรูจากประสบการณจริง เรียนรูจากประสบการณจริงในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู อาจารย จํานวน 20
จํานวน 15 ครั้ง
กิจกรรม
8.6 ครู อาจารย รอยละ 85 เขียนแผนการสอนแบบ 8.6 ครู อาจารย มีการเขียนแผนการสอนแบบ
บูรณาการ มีความสอดคลองกับสาระมาตรฐานการ บูรณาการที่สอดคลองกับสาระมาตรฐาน
เรียนรูรายวิชา
รอยละ 90
8.7 ครู อาจารยใชวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 8.7 ครู อาจารยใชวิธีการประเมินผลผูเรียน ตั้งแต
การเรียนรูของผูเรียนจํานวน 5 วิธี
7 วิธีขึ้นไป
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3. ดานการใหบริการ
เปาหมายที่ 9 สงเสริมใหมีการบริการวิชาชีพทีเ่ หมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม
องคกรภาครัฐและเอกชนเพือ่ การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
9.1 สถานศึกษาจัดบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู 9.1 สถานศึกษามีการสอนหลักสูตรระยะสั้นใหกับ
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น จํานวน 40
ชุมชนและรวมกิจกรรมกับจังหวัด
กิจกรรม/ปการศึกษา
จํานวน 50 กิจกรรม
9.2 สถานศึก ษาสนับสนุน งบประมาณในการจั ด 9.2 ไดรับการสนับสนุน งบประมาณ รอยละ 0.30
กิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับชุมชน รอยละ 0.25
ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับชุมชน
4. ดานการจัดการในองคกร
เปาหมายที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
10.1 สถานศึก ษามีก ารบริหารงานที่สอดคลองกับ 10.1 สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
แผนยุ ท ธศาสตร แ ละเน น การมี ส ว นร ว มของ โดยการบริหารงาน เนนการมีสว นรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบ ประชาคมอาชีวศึกษา ระดับดี
ได ในระดับดี
10.2 ครู อาจารย ในสถานศึกษาปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพรอยละ 96

10.2 สถานศึกษามีจํานวนครู อาจารย รอยละ 100 ที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม

เปาหมายที่ 11 พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม
เปาหมายการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา ในระดับดี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูล
ของสถานศึกษา อาทิ สถานที่ตั้ง บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ครบถวน ระดับดี
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บทที่ 2
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เปนองคกรจัดการเรียนรูและบริการวิชาชีพใหผูเรียนมีคุณภาพควบคูค ุณธรรม สถาน
ประกอบการและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทั้งดานวิชาชีพ
งานวิจัยและกาวทันเทคโนโลยี
2. ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ความรูดี มีวินัย น้ําใจนักกีฬา
3. พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1. จัดการศึกษาดวยคุณภาพควบคูกับคุณธรรม ใหผูเรียนอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. สรางกระบวนการ การมี สว นรว มของสถานประกอบการและชุม ชน เพื่อนํ าไปสูค วาม
หลากหลายของสาขาอาชีพ
3. พัฒนาบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสูนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี
5. บริการวิชาชีพใหกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
4. แนวปฏิบัติทใี่ ชไปสูเปาหมายที่ตองการ (ยุทธศาสตร)
ในการดําเนินการตามเปาหมายขางตน วิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้
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1. ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 1 พัฒนาผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. ผูเรียนรอยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม -พัฒนาใหผูเรียนมีกระบวนการคิด
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
- จัดแผนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนดานการ วิเคราะห
- พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ในโครงการวิชาชีพ
- พัฒนาใหผูเรียนมีทกั ษะวิชาชีพ
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในแผนการเรียนรู
รายวิชา
- ปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
- พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูต าม
สภาพจริง
- วัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวย
วิธีการที่หลากหลาย
- นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียน การ
สอน
- พัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูด ว ย
การสืบคนขอมูล เรียนรูดว ยตนเอง
- มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
- พัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาการสอนและการปฏิบัติงานระดับ
แผนกวิชา / ฝายตาง ๆ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการราย
ใหม
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เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร
2. ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาร อ ยละ 85 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ - พัฒนาผูเรียนใหมีทกั ษะทางวิชาชีพ
ทางการเรียน
- พัฒนาทักษะการปฏิบัตจิ ริง การใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
- โครงการฝกงานในสถานประกอบการ
- ดําเนินการปองกันการออกกลางคันของนักเรียน
- โครงการจัดหาครุภัณฑงานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
- โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
- โครงการแขงขันทักษะองคการวิชาชีพระดับ
หนวย
- โครงการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีรายได
ระหวางเรียน
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา
3. ผูสํา เร็จ การศึก ษารอ ยละ 85 ผา นการประเมิ น - จัดระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
- กําหนดมาตรฐานการประเมินดานวิชาชีพสําหรับ
มาตรฐานวิชาชีพ
ผูสําเร็จการศึกษา
- พัฒนาทักษะวิชาชีพโดยมีวัสดุ อุปกรณอยาง
เพียงพอ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนรูปแบบบูรณการ
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เนนการ
ฝกปฏิบัติจริงทางวิชาชีพ
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
4. ผูสําเร็จ การศึก ษารอยละ70 ไดงานทําในสถาน - พัฒนาทักษะดานวิชาชีพ
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิส ระหรือ ศึก ษาต อ - พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การ
ภายใน 1 ป
ตัดสินใจ และการแกปญหา
- พัฒนาทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
- การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
5. สถานประกอบการมีค วามพึงพอใจตอผูสําเร็จ - พัฒนาทักษะดานการปฏิบัติการวิชาชีพ
การศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม - พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในระดับดี
- สํารวจคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สถานประกอบการตองการ
- สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาตอการ
ฝกงานในสถานประกอบการ
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เปาหมายที่ 2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทักษะการใชภาษาและนํา
เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัตงิ าน รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. ผูเรียนรอยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ - พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมในลักษณะ
ดีง ามในวิ ช าชี พ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมและมี โครงการ/กิจกรรม
มนุษยสัมพันธดี
- พัฒนากิจกรรมดานมนุษยสัมพันธ
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
กระบวนการทํางานเปนทีม
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและการมี
มนุษยสัมพันธที่ดใี นแผนการเรียนรูทุกรายวิชา
- พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการกีฬา
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
2. ร อ ยละ 85 สามารถประยุ ก ต ห ลั ก การทาง - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนําคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในวิชาโครงการ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา
วิชาชีพ
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เนนการฝก
ปฏิบัติจริง การทํางานเปนทีม
- โครงการโครงงานวิทยาศาสตร
- พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนํา
หลักวิจัยเขามาบูรณาการ
- โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- โครงการประเมินสมรรถนะการวิจัยในการสอน
โครงการวิชาชีพ
- โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูว ิทยาศาสตร
- โครงการสงเสริมการทําสื่อการสอนสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหม
- โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร
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เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

3. ผูเรียนรอยละ 85 มีทักษะในการสื่อสารดานการ - พัฒนากิจกรรมการเรียน การสอน โดยเนนผูเรียน
ฟง การอาน การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทย เปนสําคัญ
- พัฒนาทักษะดานการใชสื่อเพื่อการเรียนรูดาน
และภาษาตางประเทศ
ภาษา
- โครงการภาษาไทยวันละคํา
- พัฒนาแหลงการเรียนรูทางภาษา
- พัฒนากิจกรรมการสอน โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากทองถิ่นมาใหความรูเพิ่มขึน้
- พัฒนาศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง
- โครงการวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
- พัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
- พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสาขาเลขานุการ
4. ผูเรียนรอยละ 85 มีค วามสามารถใช ความรูและ - พัฒนาหอง Internet , หองสมุด และศูนยการ
เทคโนโลยี ที่ จํ า เป น ในการศึ ก ษา ค น คว า และ เรียนรูดวยตนเอง
-จัดหาแหลงคนควาเพื่อการเรียนรู
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
- เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ
ในการคนควาขอมูล

32

2. ดานการพัฒนาการเรียนรูใ นองคกร
เปาหมายที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความสามารถและประสบการณในวิชา
ที่สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะของ - พัฒนาหลักสูตรโดยใหสถานประกอบการ
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาตามความต อ งการของ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตลาดแรงงาน
- พัฒนาหลักสูตรใหเปนฐานสมรรถนะ
- พัฒนาหลักสูตรสนองความตองการของทองถิ่น
และตลาดแรงงาน
2. บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตาม - โครงการอบรม ประชุม สัมมนา
หนาที่ที่รับผิดชอบรอยละ 100
- โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
- สงเสริม สนับสนุนใหครู ไดศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท
- สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการ
3. อั ต ราส ว นของผูสอนประจําที่มี ตอคุณ วุฒิดา น -ปรับผูสอนประจําใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
- สงเสริม สนับสนุนใหครูไดศึกษาดานวิชาชีพ
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ 100
4. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1 : 22

- จัดจางครูใหมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน
- จัดจางครูในสาขาทีข่ าดแคลน
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เปาหมายที่ 4 ระดมทรัพยากรภายในและภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและ - โครงการใชทรัพยากรรวมกันของสถาบัน
ภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด - โครงการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา
การศึกษา จํานวน 35 ครั้ง
- โครงการแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
- โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
- โครงการมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการฝกงานในสถานประกอบการ
- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-โครงการสํารวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
- โครงการอบรมผูข ับขี่รถจักรยานยนต
- โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน QA
- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีสวนรวม
- นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี
2. สถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัด - โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สาขาธุรกิจคาปลีก
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
- เชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือภูมิปญญา
จํานวน 19 แหง
ทองถิ่นมาใหความรูใ นรายวิชาตาง ๆ
- กิจกรรมชมรมฯ ของแผนกวิชา
3. สถานศึกษาเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ - สนับสนุนแหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการพัฒนา เชน โครงการเสริมสรางประสบการณตรง
- โครงการทัศนศึกษา
ผูเรียน จํานวน 24 คน/ภาคเรียน
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เปาหมายที่ 5 สถานศึกษาจัดระบบการดูแลและใหคาํ ปรึกษาผูเรียนอยางตอเนือ่ ง
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. ผูเรียนมีการพบอาจารยที่ปรึกษาจํานวน
- พัฒนากิจกรรมผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
30 ครั้ง/ป
- จัดระบบงานอาจารยที่ปรึกษา
- พัฒนาการจัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
2. สถานศึ ก ษาจั ด บริ ก าร ตรวจสอบสารเสพติ ด - ชมรมฯ ตาง ๆ กําหนดกิจกรรม โครงการตอตาน
ใหกับผูเรียนจํานวน 1 ครั้ง/ป
ยาเสพติด
- รวมกิจกรรมของหนวยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดานการอบรมความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
- โครงการตรวจสุขภาพประจําป
- โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด
- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส
3. ผูเรียนมีอัตราการออกกลางคันนอยกวารอยละ 15 - พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
- พัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเจตคติทดี่ ี
ตอสาขาอาชีพ
- ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกนักเรียน นักศึกษา
- จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
เปาหมายที่ 6 สงเสริม สนับสนุนให มีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน เพื่อนําผลไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรสูสาธารณชน
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึก ษามีน วัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ งานวิจัย - สงเสริมบทบาทใหผูสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
และโ ครงก ารที่ นํ าไปใ ช ป ระ โยชน ในกา ร และนําไปปรับเปลี่ยนพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การประกอบอาชี พ เรียนการสอน
จํานวน 65 ชิ้น
- โครงการอบรมใหความรูการจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
- โครงการสงเสริมการทําสื่อการสอนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม

35
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึก ษามีน วัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย - โครงการพัฒนาวิจยั ในสถานศึกษา
และโครงการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ -โครงการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
เรียนการสอน การประกอบอาชีพ จํานวน 55 ชิ้น
2. สถานศึ กษามีการสนับสนุนงบประมาณในการ - จัดหาแหลงสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจยั
สราง พัฒ นา และเผยแพรน วัต กรรม สิ่งประดิษ ฐ - สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อประเภทตาง ๆ
งานวิจัย รอยละ 2.00
3. สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ - เผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนในวารสาร
ประชาสัมพันธ
งานวิจัย รวมจํานวน 5 ครั้ง
- เผยแพรผลงานวิจัยระดับสถาบัน (บทคัดยอ)
ตอสาธารณชน
4. สถานศึ ก ษาเผยแพรบทความครู และนัก เรีย น - เผยแพรบทความของครู และนักเรียน ลงใน
นักศึกษาจํานวน 5 บทความ
วารสารประชาสัมพันธ
- เพิ่มชองทางในการเผยแพร
เปาหมายที่ 7 พัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูและการฝก
ปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1 . ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย - พัฒนาศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ - พัฒนาหองสมุดโดยนําเทคโนโลยีมาใชในการ
การเรียนรูของสถานศึกษา ระดับดี
สืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น
- สนับสนุน จัดหางบประมาณ เพื่อการจัดหา
หนังสือ วารสารตาง ๆ
- ดูแลรักษาลิฟท
- ดูแล เครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัย ฯ
- ตอเติมหลังคาคลุมบริเวณสนาม
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เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร
- จัดบริการที่นั่งใหนกั เรียน นักศึกษา
- ดูแลความสะอาด ความปลอดภัยในโรงอาหาร
และหองน้ํา
- ดูแลความปลอดภัยของพัดลมในหองเรียน และ
สื่อ อุปกรณในการเรียนการสอนใหอยูในสภาพดี

2. สถานศึกษามีอาคารเรียน ศูนยวิทยบริการ พื้นที่ - กําหนดบทบาทของผูเกี่ยวของอยางชัดเจน
ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมในระดับดี
- จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูข อง
ผูเรียน
- จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
- พัฒนาสวนหยอม และอาคารเรียนอยางตอเนื่อง
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการรักษา
สภาพแวดลอมภายในหองเรียนและภายใน
สถานศึกษา
- ประสานงานกับสถานประกอบการที่ผูเรียน
ฝกงาน
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีการ - โครงการธนาคารขยะ
อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี จํานวน - กิจกรรมชมรมฯ กําหนดโครงการอนุรกั ษ
50 ครั้ง
สิ่งแวดลอม
-ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชา
- กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
- โครงการอนุรกั ษ สืบสานและพัฒนาชุมชน
- โครงการบริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
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เปาหมายที่ 8 สงเสริมการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริง และมีการประเมินผล ตาม
สภาพจริง
เปาหมายการพัฒนา
1. ครู อาจารยมกี ารจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
ในระดับดี

ยุทธศาสตร
- พัฒนาครู อาจารยดานการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทุกรายวิชา
- พัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ ใหมี
ความสอดคลองกับสาระมาตรฐานการเรียนรู
- จัดกิจกรรม/และวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมี
ความสอดคลองกับผูเ รียนอยางหลากหลาย
- ครู อาจารยมกี ารนําสื่อ เทคโนโลยีมาใชเพื่อให
ผูเรียนเกิดการพัฒนา
- ประเมินผลการเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
- การเชิญบุคคลภายนอกมามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และสงเสริมการเรียนรูนอกสถานศึกษา

2. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อ - สํารวจความพรอมและความตองการใชสอื่ ของ
วัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอน
รอยละ 18
-จัดหาแหลงงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ
- โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑเพื่อการเรียนรูข อง
นักเรียน นักศึกษา
3. สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ด า นวิ ช าการ - บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในแผนการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพจํานวน ทุกรายวิชา
70 ครั้ง
- ดําเนินกิจกรรม/ โครงการ เนนการทํางานเปนทีม
- พัฒนาทักษะดานการคิด วิเคราะหและการ
นําไปใช
4. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครู - จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
ตอคุณภาพการสอนของครู อาจารย
อาจารย ในระดับ 3.85
- พัฒนากิจกรรม / เทคนิควิธกี ารสอน
- ดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
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เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
5. ครู อาจารย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน - พัฒนาครู อาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน
การฝกปฏิบัติจริงและเรียนรูจากประสบการณจริง เนนการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะวิชาชีพ
จํานวน 20 ครั้ง
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
- โครงการฝกงาน
- โครงการวิชาชีพ
- พัฒนาการนําสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การเรียนการสอน
- การเรียนระบบทวิภาคี
- โครงการจําหนายเคกเทศกาลปใหม
- โครงการคหกรรมบริการ
- โครงการคหกรรมครบวงจร
6. ครูอาจารยรอยละ 90 เขียนแผนการสอนแบบ - พัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ
บูรณาการ มีความสอดคลองกับสาระมาตรฐานการ
เรียนรูรายวิชา
7. ครู อาจารยใชวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง - การประเมินผลตามสภาพจริง
การเรียนรูของผูเรียน จํานวน 7 วิธี
- วิธีการวัดผลและประเมินผลของครู
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3. ดานการใหบริการ
เปาหมายที่ 9 สงเสริมใหมีการบริการวิชาชีพทีเ่ หมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษาใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู - โครงการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 ชั่วโมง
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นจํานวน 40 กิจกรรม - โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
- โครงการปฏิบัตกิ ารราชการเพื่อบริการประชาชน
- การจัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสู
วุฒิการศึกษา
- โครงการสอนวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
- การใหความรวมมือกับจังหวัด ชุมชนดานวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ การตัดสิน และการใหบริการตาง ๆ
- โครงการคหกรรมบริการ
- โครงการคหกรรมครบวงจร
2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับชุมชน ทองถิ่น
รอยละ 0.25

- จัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการที่
ใหบริการดานวิชาชีพ
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4. ดานการจัดการในองคกร
เปาหมายที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเนนการมีสวนรวม
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลองกับแผน - จัดบุคลากรตรงตามความสามารถและความถนัด
ยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมอาชีวศึกษาดวย - นําความสามารถพิเศษของบุคลากรมาใชในการ
ความโปรงใส ตรวจสอบได
บริหารอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
- จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
- การติดตาม กํากับ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ครู อาจารย ในสถานศึกษาปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 96

- สงเสริม สนับสนุน ครู อาจารยใหไดรับการ
พัฒนาความรู ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
- โครงการสนับสนุนครุภัณฑสํานักงาน
- เสริมแรงเพื่อเปนกําลังใจแกครู อาจารย ที่มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทุมเทแกราชการอยาง
เต็มกําลังความสามารถ

เปาหมายที่ 11 พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
เปาหมายการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรูข องสถานศึกษาในระดับดี

ยุทธศาสตร
- พัฒนาระบบขอมูลดวยสารสนเทศ
- พัฒนา Website
- จัดระบบเครือขายขอมูลภายในสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น
- พัฒนาระบบ Lan ของสถานศึกษา
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5. ลักษณะของการบริหารงาน
วิทยาลัยฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการดําเนินงานที่เปนผลงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 ดาน คือ
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม
5. ดานนวัตกรรมและการวิจัย
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ
5.1 มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1. 1
ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กาํ หนดตามชั้นป
ขอกําหนดที่ 1. 2
ความรูค วามเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถประยุกตใช
งานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 2
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญ
 หาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ขอกําหนดที่ 1. 3
ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 3
รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ขอกําหนดที่ 1. 4
ความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
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ตัวบงชี้ที่ 4
รอยละของผูเรียนทีม่ ีความสามารถใชความรูเทคโนโลยีที่จาํ เปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ขอกําหนดที่ 1. 5
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 5
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
ขอกําหนดที่ 1. 6
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6 - 7
- รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเกณฑที่การสําเร็จการศึกษา
- รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1. 7
ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 8
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ขอกําหนดที่ 1. 8
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 9
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2. 1
รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 10
ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
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ขอกําหนดที่ 2. 2
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 11 - 12
- ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพฒ
ั นา ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอน
- รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
ขอกําหนดที่ 2. 3
จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 13
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ขอกําหนดที่ 2. 4
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศกึ ษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 14
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบการ หองเรียน หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พืน้ ที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
ขอกําหนดที่ 2. 5
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 15
ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอ
การเรียนรูใ นสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 2. 6
พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 16
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ ดรับการพัฒนาตามหนาที่รับผิดชอบ
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ขอกําหนดที่ 2. 7
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาในระบบปกติและระบบ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 17 - 21
- จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
- จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
- จํานวน - ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมปิ ญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน
- อัตราสวนของผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒิดานอาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
- อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3. 1
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 22 - 24
- จํานวนครั้งของการจัดการใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
- จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
- รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ขอกําหนดที่ 3. 2
จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 25
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ขอกําหนดที่ 3. 3
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 26
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสงั คม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 4. 1
บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 27
จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการทีใ่ หบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม / โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ขอกําหนดที่ 4. 2
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพ
ที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 28
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม / โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ตองบประมาณทั้งหมด
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่ วกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5. 1
สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนา นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 29
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจยั และโครงการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพและ / หรือพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันใน
ระดับประเทศชาติ
ขอกําหนดที่ 5. 2
จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานทีน่ ําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 30
รอยละของงบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบดําเนินการทั้งหมด
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ขอกําหนดที่ 5. 3
จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 31
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานทีน่ ําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบ ริหารควรมีภาวะผูน ําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6. 1
ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 32
ระดับคุณภาพของการบริหารงานของผูบ ริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได
ขอกําหนดที่ 6. 2
จัดระบบการดูแลบุคลากรในสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 33
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
ขอกําหนดที่ 6 . 3
จัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 34
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูข องสถานศึกษา
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6. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึก ษา ใชก ารจั ด การบริหารแบบมีสว นร ว มโดย ผูบริหาร ครู
อาจารยเจาหนาที่ นักศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาและ
ชุมชน มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในดานใด
ระดับใด มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม
โครงสรางเพื่อการปฏิบัติ โดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม
2. การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไก การกํากับ
ติด ตาม ตรวจสอบ จากผู ที่ไ ด รั บ มอบหมายเป น ระยะ ๆ ตามตารางที่กํ า หนดและมี ก ารรายงานผล
ความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดประชุม
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมิน ตนเองแบบเปน ทางการและไมเปน ทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและรายงานผลตอ
ที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพรใหกับผูเกี่ยวของทราบ และการจัด ประชุมเพื่อการระดมความคิด เกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาสถานศึก ษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวา มาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการกําหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบตั ิการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและกําหนดวิธีการ
การติด ตามและการประเมิน ผล แผนพัฒ นาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและ
ตองการใหชุมชนชวยเหลือ
ในแตละเดือน วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประชุมบุคลากรครู อาจารยเดือนละครั้งทั้งนี้เพื่อตรวจสอบ
การดําเนินงานและประชุมหารือประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไขและปองกันปญหา
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บทที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กาํ หนดตามชั้นป
วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดจัดทําโครงการพัฒนาครู – อาจารยในเรื่องการจัดทําแผนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกระบวนการจะใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด ดวยวิธีการสอนหลากหลาย
วิธี เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูสูงสุด และไดจัดทําเครื่องมือวัดผล ประเมิน ผลในแตละรายวิชา
อยาง มีคุณภาพ ตลอดจนเครื่องมือวัดผลจะประเมินตามสภาพจริง ในแตละวิชาโดยครูผูสอนและฝาย
วิชาการ จะรับผิดชอบในการดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้น
จาก ปวช. 1 ขึ้นปวช. 2 และจากปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 ปการศึกษา 2551 และนํามาหาคารอยละ
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพน สภาพและ
เลื่อนชั้นจากปวช. 1 ขึ้น ปวช. 2 และจากปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 ปการศึกษา 2551
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ครูผูสอนไดมีการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อจัดทําแผนการเรียนรูที่เนน
ทักษะในการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญรวมทั้งรูจักการทํางาน
เปนกลุม จัด กระบวนการใหผูเรียนมีสว นรว มในกิจกรรม ในการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ในแตละหนวยการเรียนและไดจัดเครื่องมือวัดผลประเมินผลเพื่อใชในการวัด
และประเมินผลที่มีเกณฑในการจําแนกความสามารถของผูเรียนอยางชัดเจนทุกรายวิชา
ผูเรียนผานเกณฑการประเมินผลโดยการประเมิน ตามสภาพจริงในแตละรายวิชาและมีจํานวน
ผูเรียนรอยละ 91.58 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.1 ขึ้น ปวช.2
มีผลสัมฤทธิค์ ือไดเกรดเฉลี่ยตั้งแต 1.50 ขึ้นไป รอยละ 97.81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาระดับปวช.2 ขึ้น ปวช.3 มีผลสัมฤทธิ์คือไดเกรดเฉลี่ยตั้งแต 1.75 ขึ้น ไป และรอยละ
99.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มีผลสัมฤทธิ์ คือไดเกรดเฉลี่ย

49
ตั้งแต 1.75 ขึ้นไป รวมผูจบการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ รอยละ 95.25 จึงผานเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนดไว รอยละ 85

ตารางจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลือ่ นชั้นจาก
ปวช.1 ขึ้น ปวช. 2 ปการศึกษา 2551

สาขาวิชา
คหกรรม
สาขาวิชา
พณิชยการ
สาขาวิชาธุรกิจ
คาปลีก
สาขาวิชา
ศิลปกรรม
รวมนักเรียน
ทั้งหมด

ระดับผลการดําเนินการ

สาขาวิชา

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ
และเลื่อนชั้น

จํานวนนักเรียน

73

65

8

89.04

ดี

ดี มากกวารอยละ 74

338

319

19

94.37

ดี

พอใช รอยละ 60-74

22

22

0

100.00

ดี

ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60

66

51

15

77.27

ดี

499

457

42

91.58

ดี

จํานวน
นักเรียนทั้งหมด
ผาน ไมผาน
( ภาคเรียนที่ 2 )

เกณฑการตัดสิน

50
ตารางจํานวนผูเ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นจาก
ปวช. 2 ขึ้น ปวช.3 ปการศึกษา 2551
รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ
และเลื่อนชั้น

ระดับผลการดําเนินการ

จํานวนนักเรียน

แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผา
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ

17

17

0

100.00

ดี

ดี มากกวารอยละ 74

30

30

0

100.00

ดี

พอใช รอยละ 60-74

แผนกวิชาคหกรรมการผลิต

14

14

0

100.00

ดี

ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60

แผนกวิชาการบัญชี

147

147

0

100.00

ดี

แผนกวิชาการขาย

69

63

6

91.30

ดี

แผนกวิชาการเลขานุการ

43

43

0

100.00

ดี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร

71

71

0

100.00

ดี

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

17

16

1

94.11

ดี

แผนกวิชาศิลปกรรม

50

47

3

94.00

ดี

458

448

10

97.81

ดี

สาขาวิชา

รวม

จํานวน
นักเรียนทั้งหมด
ผาน ไมผาน
( ภาคเรียนที่ 2 )

เกณฑการตัดสิน

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2551 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและ
เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชัน้ ที่สูงขึ้นมีดังนี้
1. ปวช. 1 ขึ้น ปวช. 2 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 91.58 ระดับผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี
2. ปวช. 2 ขึ้น ปวช. 3 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 97.81 ระดับผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี

51
ตารางจํานวนผูเ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นจาก
ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 ปการศึกษา 2551

สาขาวิชา

จํานวน
นักเรียนทั้งหมด
( ภาคเรียนที่ 2 )

จํานวนนักเรียน
ผาน
ไมผาน

รอยละ
ระดับผล
ผูเรียนที่ผาน การดําเนินการ
เกณฑการตัดสิน
เกณฑและ
เลื่อนชั้น
100.00
ดี
ดี มากกวารอยละ 74
100.00
ดี
พอใช รอยละ 60-74
ปรับปรุง นอยกวา
100.00
ดี
รอยละ 60
100.00
ดี
100.00
ดี

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
แผนกเทคโนโลยีผาฯ

18
5

18
5

0
0

9

9

0

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด

53
34

53
34

0
0

แผนกวิชาคอมพิวเตอร

40

39

1

97.50

ดี

159

158

1

99.37

ดี

รวม

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2551 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและ
เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นมีดังนี้
1. ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 99.37 ระดับผลการดําเนินงาน
อยูในระดับดี
2. เมื่อรวมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นสูง
ขึ้นทั้งในระดับปวช. และ ปวส. เขาดวยกันพบวามีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้นรอยละ 95.25 และ
ระดับผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
2. งานวัดผล
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชัน้ สูงขึ้น
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สรุปตารางจํานวนผูเ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลือ่ นชั้นจาก
ปวช. / ปวส. ปการศึกษา 2551

ระดับ ปวช. / ปวส.

จํานวน
นักเรียนทั้งหมด
( ภาคเรียนที่ 2 )

จํานวนนักเรียน
ผาน
ไมผาน

ปวช. 1 ขึ้น ปวช.2
ปวช. 2 ขึน้ ปวช.3

499
458

457
448

42
10

รวม

957

905

52

ปวส. 1 ขึ้น ปวส.2

159

158

1

1,116

1,063
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รวม ปวช. และ ปวส.

รอยละ
ระดับผล
ผูเรียนที่ผาน การดําเนินการ
เกณฑการตัดสิน
เกณฑและ
เลื่อนชั้น
91.58
ดี
ดี มากกวารอยละ 74
97.81
ดี
พอใช รอยละ 60-74
ปรับปรุง นอยกวา
ดี
94.56
รอยละ 60
97.50
ดี

95.25

ดี

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2551 ผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผานเกณฑพน สภาพและ
เลื่อนชัน้ ไปเรียนในชัน้ สูงทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. รอยละ 95.25 ระดับผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูค วามเขาใจหลักการดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสามารถ
นํามาประยุกตใชงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 2
รอยละของผูเรียนทีส่ ามารถประยุกตหลักการดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
มาใชในการแกปญหางานอาชีพไดอยางเปนระบบ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 2 ไดดําเนิน การเก็บขอมูลผลการเรียนรายวิชา
โครงการ ของผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จากงาน
วัดผลและประเมินผล แลวนําขอมูลผลการเรียนรายวิชาโครงการดังกลาวมาคิดเปนรอยละ และจึงนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 เรื่อง ผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
โดยมีผลการเรียนในรายวิชาโครงการแตละสาขาวิชา ดังนี้
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ตารางแสดงผลจํานวนผูเ รียนและผูผานเกณฑรายวิชาโครงการวิชาชีพ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

สาขางาน
ระดับ ปวช.3
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
ตัดเย็บสื้อผา
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก ( ทวิภาคี)
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟค
รวม ปวช.
อาหารและโภชนาการ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม ปวส.
ปวช. 3และ ปวส. 2

จํานวน
นศ.
(คน)
19
25
20
141
56
41
68
10
16
31
427
12
44
17
35
108
535

จํานวนผูไดรับคะแนน
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

10
20
136
56
38
68
10
1
10
349
12
37
17
20
86
435

16
11
1
2
3
1
34
7
14
21
55

3
4
3
9
7
26
26

1
6
7
7

2
2
4
4

-

1
1
5
7
7

1
1

ขร

รักษา
สภาพ

พน
สภาพ

รวมผูที่
ผาน
เกณฑ

คิดเปน
รอยละ

19
25
20
141
56
41
68
10
16
31
427
12
44
17
34
107
534

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.14
99.28
99.81

จากตารางพบวา ในปก ารศึกษา 2551 ผูเรียนในระดับ ปวช. ที่เขารับการประเมินในรายวิชา
โครงการทั้งหมด 427 คน มีผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน 427 คน คิดเปน 100% และผูเรียน
ระดับ ปวส.2 ที่เขารับการประเมินในรายวิชาโครงการทั้งหมด 108 คน มีผลการเรียนในรายวิชาโครงการ
ผานเกณฑก ารประเมิน 107 คน คิด เปน 99.28% แสดงวาผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ
อยางเปนระบบ เฉลี่ยคิดเปน 99.81% เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินแลวอยูในระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. ผลการเรียนวิชาโครงการ ระดับ ปวช.
2. ผลการเรียนวิชาโครงการ ระดับ ปวส.
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สรุปผลการประเมิน  ดี
เกณฑการตัดสิน มากกวารอยละ 74

 พอใช
รอยละ 60-74

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2
- ผูเรียน 99.64 % สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบได
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2
-
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 3

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสือ่ สารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
ศึก ษาและดําเนิน การเก็บขอมูลจากการประเมิน ผลการเรียนหลังจบบทเรียนในแตละรายวิชา
ทั้งรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยของผูเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน
ที่ 2 ของปการศึกษา 2551 ทุกสาขาวิชาและสาขางานดังนี้
ผลการดําเนินการ (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
หลังจากผูเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่ไดเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีทักษะใน
การสื่อสารดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนดังตอไปนี้
รายวิชากลุมภาษาไทย
1. ระดับ ปวช. มีพัฒนาการเรียนรูระดับดี (รอยละ 75-100) 23.77 % ระดับพอใช
(รอยละ60-74) 36.30% และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59 ) 38.94 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มี
ทักษะการใชภาษาไทยผานเกณฑ 60.07 %
2. ระดับ ปวส. มีพัฒนาการเรียนรูระดับดี (รอยละ 75-100 ) 66.66 % ระดับพอใช
(รอยละ 60-74) 28.30 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59 ) 5.03 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมด ที่มี
ทักษะการใชภาษาไทยผานเกณฑ 100 %
รายวิชากลุมภาษาอังกฤษ
1. ระดับ ปวช. มีพัฒนาการเรียนรูร ะดับดี (รอยละ 75-100) 36.20 % ระดับพอใช (รอยละ
60 -74) 33.62 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59) 30.16 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีทักษะ
การใชภาษาอังกฤษผานเกณฑ 69.83 %
2. ระดับ ปวส. มีพัฒนาการเรียนรูระดับดี (รอยละ 75-100) 45.32 % ระดับพอใช (รอยละ 60-74)
46.82 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59) 7.86 % คิด เปนรอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษผานเกณฑ 92.14 %
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ขอมูลสรุปของผูเรียนที่มีทกั ษะในการสือ่ สารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ดี (รอยละ)

พอใช (รอยละ)

75-100
23.77
29.63

60-74
36.30
44.96

จํานวน
นักเรียน
1,022
1,279

ปรับปรุง
(รอยละ)
0-59
38.94
25.41

ผานการเรียน
รายวิชาคิดเปน
60.07
74.59

ขอมูลสรุปของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ดี (รอยละ)

พอใช (รอยละ)

75-100
66.66
45.32

60-74
28.30
46.82

จํานวน
นักเรียน
159
267

ปรับปรุง
(รอยละ)
0-59
5.03
7.86

ผานการเรียน
รายวิชาคิดเปน
94.96
92.14

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
บันทึกการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําภาคเรียนที่ 1, 2 ปการศึกษา 2551
สรุปผลการประเมิน
รายวิชา กลุมภาษาไทย ปวช.
ปวส.

 ดี
 ดี




พอใช
พอใช




ปรับปรุง
ปรับปรุง

รายวิชากลุมภาษาอังกฤษ ปวช.
ปวส.

 ดี
 ดี




พอใช
พอใช




ปรับปรุง
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินภาพรวม



ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3
การเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนัก เรียน นักศึกษา ในระดับ ปวส. มีทักษะในการ
สื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนทุกสาขาวิชาในระดับปวช. มีทักษะในดานการสื่อสาร
ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ในระดับ พอใช และการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนทุก สาขาวิชาในระดับ ปวช. มีทักษะในดานการสื่ อสารดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนาในระดับ พอใช
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 4

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. รวบรวมผลงานนักเรียน นักศึกษาที่สามารถใชความรูใ นการปฏิบัติงานวิชาชีพ
2. รวบรวมรายงานนักเรียน นักศึกษาที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควางานที่
อาจารยผูสอนมอบหมาย
3. รวบรวมโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาที่ประมวลความรูและทัก ษะการใชเทคโนโลยีมา
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
4. รวบรวมภาพถายที่นักเรียน นักศึกษาสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาใน
การปฏิบัติงานอาชีพ ในงานสํานักงานตาง ๆ และ แหลงวิทยบริการ เชน หองสมุด หองอินเทอรเน็ต ศูนย
การเรียนรูดวยตนเอง
5. รวบรวมขอมูลผลการเรียนนักเรียนแตละชั้นป ตามสาขาวิชา ประเภทวิชา โดยเก็บขอมูลจาก
ผูสอนในแตละรายวิชาที่เกี่ยวของจากสมุด ประเมิน ผลการเรียน แลวนํามาหาคารอยละแตละวิชา และ
ภาพรวมของสาขาวิชา ประเภทวิชา

ชั้น
ปวช. 1
รวม

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาพณิชยการ (ปวช.1)
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
360
360
100.00
360
345
100.00
360
360
100.00
360
345
100.00

หมายเหตุ : นักเรียน ปวช.1 พช. จํานวนเต็ม 396 คน
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สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาการบัญชี
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช. 2
148
148
100.00
282
282
100.00
ปวส. 1
52
52
100.00
44
44
100.00
รวม
200
200
100.00
326
326
100.00
หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2551 ปวช.2 บัญชี จํานวนเต็ม 152 คน ปวส.1 บัญชี จํานวนเต็ม 54 คน
ภาคเรียนที่ 2/2551 ปวช.3 บัญชี จํานวนเต็ม 147 คน ปวส.2 บัญชี จํานวนเต็ม 44 คน
สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาการขายและการตลาด
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช.
122
122
98.48
ปวส. 1
66
66
100.00
รวม
66
66
100.00
122
122
98.48
หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2551 ปวส.1 การตลาด จํานวนเต็ม 38 คน
ภาคเรียนที่ 2/2551 ปวช.2 การขาย จํานวนเต็ม 73 คน
ปวช.3 การขาย จํานวนเต็ม 57 คน
สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาการเลขานุการ
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช.
41
41
100.00
ปวส.1
100.00
รวม
41
41
100.00
หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 2/2551 ปวช.2 การขาย จํานวนเต็ม 46 คน

61
สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2552
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช.
355
355
100.00
842
840
99.76
ปวส.1
195
195
100.00
78
77
100.00
ปวส.2
140
139
99.28
140
138
98.57
รวม
690
689
100.00
1,060
1,055
99.52
หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2551 นักเรียน ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวนเต็ม 72 คน
นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวนเต็ม 42 คน
นักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวนเต็ม 35 คน
ภาคเรียนที่ 2/2551 นักเรียน ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวนเต็ม 72 คน
นักเรียน ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวนเต็ม 69 คน
นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวนเต็ม 42 คน
นักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวนเต็ม 35 คน

สรุปจํานวนผูเรียนทีม่ ีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

จํานวน
ผูเรียน
844
453
1,297

ภาคเรียน 1/2551
จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
844
100.00
452
99.77
1,296
99.92

จํานวน
ผูเรียน
1647
262
1,909

ภาคเรียน 2/2551
จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
1630
98.96
259
98.85
1,889
98.95
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สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาคหกรรม (ปวช.1)
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช. 1
68
66
97.05
รวม
68
66
97.05
หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 2/2551 นักเรียน ปวช.1 คหกรรม จํานวนเต็ม 86 คน

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาผาและการตัดเย็บ
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช.
17
17
100.00
ปวส.
รวม
17
17
100.00
หมายเหตุ : นักเรียน ปวช.2 ผาและการตัดเย็บ จํานวนเต็ม 18 คน

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาอาหารและโภชนาการ
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช.
ปวส.
12
12
100.00
รวม
12
12
100.00
หมายเหตุ : นักเรียน ปวส.2 อาหารฯ จํานวนเต็ม 12 คน
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สรุปจํานวนผูเรียนทีม่ ีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร
ประเภทวิชา คหกรรม

ชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

จํานวน
ผูเรียน
17
17

ภาคเรียน 1/2551
จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
17
100.00
17
100.00

จํานวน
ผูเรียน
68
12
80

ภาคเรียน 2/2551
จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
68
100.00
12
100.00
80
100.00

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาคอมพิวเตอรกราฟฟค
ภาคเรียน 1/2551
ภาคเรียน 2/2551
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
ปวช.
96
96
100.00
ปวส.
รวม
96
96
100.00
หมายเหตุ : นักเรียน ปวช.3 คอมฯกราฟฟค จํานวนเต็ม 32 คน
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สรุปจํานวนผูเรียนทีม่ ีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

จํานวน
ผูเรียน
-

ภาคเรียน 1/2551
จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
-

จํานวน
ผูเรียน
96
96

ภาคเรียน 2/2551
จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผู
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผานเกณฑ
96
100.00
96
100.00

แหล่งข้ อมูล/แหล่งอ้างอิง
1. ผลงาน ชินงาน
2. รายงานทีผู้สอนมอบหมาย
3. ใบแสดงการเรี ยน
สรุ ปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช้

ปรั บปรุ ง

จุดเด่นตามตัวบ่ งชีที 4
1. ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร์
2. ผูเรียนสามารถใช้ ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้
3. ผู้เรี ยนสามารถใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางวิชาชีพในการผลิตชินงาน
จุดทีพัฒนาตามตัวบ่งชีที 4
-
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มาตรฐานที่ 1

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.5

แผนกวิชาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ตัวบงชี้ที่ 5

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. วิทยาลัย ฯ โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียน
นักศึกษาไดรับการเรียนรูจากประสบการณจริง มีทักษะ เจตคติ มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพโดยให
นักเรียน นักศึกษาไดเปนผูดําเนินการจัดนิทรรศการในงานสาขาอาชีพตาง ๆ มีการทํางานรวมกันเปนทีม
จนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ เชน การดําเนินการจัดนิทรรศการของแผนกวิชา
ตาง ๆ การจัดแขงขันทักษะวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา
2. วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินโครงการเครื่องแบบสวย กวดขัน การแตงกายของนักเรียน นัก ศึกษา
บริเวณหนาประตูวิทยาลัย ฯ ตอนเชากอนทํากิจกรรมหนาเสาธงของทุกวัน โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
ผิดระเบียบ เพื่อแจงอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นทราบ และแจงผูปกครองทราบเพื่อควบคุมดูแลใหแกไข
ตอไป
3. วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินโครงการกวดขันนักเรียน นักศึกษามาสาย แตงตั้งอาจารยเวรประจํา วัน
หนาประตูวิทยาลัย ฯ ที่วางจากการสอนในชั่วโมงที่ 1 และ 2 บันทึกนักเรียน นักศึกษาที่มาชากวาเวลา
08.15 น. ของแตละวัน ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรหนาประตูวิทยาลัย ฯ โดยรูดบัตรประจําตัวนักเรียน
นักศึกษา หรือจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการมาสาย เพื่อแจ งอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นทราบ และแจง
ผูปกครองทราบ
4. วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินโครงการพิเศษในการสุมตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษารวมกันกับ
อาจารยที่ปรึกษาทุกเดือน และตรวจสุข ภาพประจําป โดยงานสวัสดิก ารพยาบาลและหอพัก โดยให
โรงพยาบาลเอกชนเปนผูดําเนินการตามวัน เวลาที่ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
5. วิทยาลัย ฯ ไดจัดกิจรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อประโยชนตอนักเรียน
นักศึกษา ในดานความรับผิดชอบ และการพึงตระหนักในคุณคาของตนเอง และเพื่อประโยชนตอสังคม
ภายนอก โดยเนนถึงคุณธรรม จริยธรรม อันจะพึงมีไดตามเงื่อนไขและโอกาสตาง ๆ เชน การทํากิจกรรม
ที่วัด เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ เปนตน
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6. วิทยาลัย ฯ ไดจัดใหมีการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธงชวงเชาเวลา 07.45 – 08.15 น. และชวง
บายเวลา 16.15 – 16.45 น. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดทํากิจกรรมหนาเสาธงรวมกัน แสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นเปนผูตรวจแถวทุกวัน
7. วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินกิจกรรมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน โดยมีการบูรณาการ
ในทุกรายวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ โดยจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)

1. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นปจากการเขารว มกิจกรรมโครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2551 มีผลดังตอไปนี้
จํานวนนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2551
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 560 คน เขารวมกิจกรรม 560 คน คิดเปนรอยละ 100
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 480 คน เขารวมกิจกรรม 480 คน คิดเปนรอยละ 100
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน เขารวมกิจกรรม 443 คน คิดเปนรอยละ 100
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 167 คน เขารวมกิจกรรม 167 คน คิดเปนรอยละ 100
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 108 คน เขารวมกิจกรรม 108 คน คิดเปนรอยละ 100
ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2551
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

รอยละผูเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ปการศึกษา 2551
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ปวช. 1 พนสภาพ 24 คน ลาพักการเรียน 2 คน ลาออก 6 คน รักษาสภาพ 1 คน
กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 2 พนสภาพ 10 คน รักษาสภาพ 1 คน ลาออก 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 3 พนสภาพ 4 คน รักษาสภาพ 5 คน ลาพักการเรียน 2 คน กลับเขาเรียน 7 คน
นักศึกษาชั้น ปวส. 1 พนสภาพ 3 คน

สรุป นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,758 คน เขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ปการศึกษา 2551 คิดเปนรอยละ 100
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2. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชัน้ ปจากการกวดขันการแตงกายประจําวัน
ซึ่งไดสรุปรายงานเปนประจําทุกสัปดาห และสรุปรายงานประจําป ดังตอไปนี้
สรุปผลจํานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่แตงกายถูกระเบียบ ปการศึกษา 2551
ภาคเรียนที่ 1/2551
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 560 คน แตงกายถูกระเบียบ 443คน คิดเปนรอยละ 79.11
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 480 คน แตงกายถูกระเบียบ 282 คน คิดเปนรอยละ 58.75
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน แตงกายถูกระเบียบ 372 คน คิดเปนรอยละ 83.97
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 167 คน แตงกายถูกระเบียบ 145 คน คิดเปนรอยละ 86.83
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 108 คน แตงกายถูกระเบียบ 93 คน คิดเปนรอยละ 86.11
ภาคเรียนที่ 2/2551
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 560 คน แตงกายถูกระเบียบ 468 คน คิดเปนรอยละ 83.57
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 480 คน แตงกายถูกระเบียบ 375 คน คิดเปนรอยละ 78.13
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน แตงกายถูกระเบียบ 327 คน คิดเปนรอยละ 73.81
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 167 คน แตงกายถูกระเบียบ 163 คน คิดเปนรอยละ 97.60
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 108 คน แตงกายถูกระเบียบ 106 คน คิดเปนรอยละ 98.15
ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาแตงกายถูกระเบียบ ประจําปการศึกษา 2551
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ภาคเรียนที่ 1/2551
79.11
58.75
83.97
86.83
86.11
75.94

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ภาคเรียนที่ 2/2551
83.57
78.13
73.81
97.60
98.15
81.85

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ตลอดปี การศึกษา 2551
81.34
68.44
78.85
92.22
92.15
78.89

หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ปวช. 1 พนสภาพ 24 คน ลาพักการเรียน 2 คน ลาออก 6 คน รักษาสภาพ 1 คน
กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 2 พนสภาพ 10 คน รักษาสภาพ 1 คน ลาออก 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 3 พนสภาพ 4 คน รักษาสภาพ 5 คน ลาพักการเรียน 2 คน กลับเขาเรียน 7 คน
นักศึกษาชั้น ปวส. 1 พนสภาพ 3 คน
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สรุป นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,758 คน แตงกายถูกระเบียบตลอดปการศึกษา 2551 คิดเปน
รอยละ 78.89
3. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นปจากการกวดขันการมาสายประจําวัน
ซึ่งไดสรุปรายงานเปนประจําทุกสัปดาห และสรุปรายงานประจําป ดังตอไปนี้
สรุปผลจํานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่มาตรงเวลา ปการศึกษา 2551
ภาคเรียนที่ 1/2551
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 560 คน มาตรงเวลา 430 คน คิดเปนรอยละ 76.79
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 480 คน มาตรงเวลา 322 คน คิดเปนรอยละ 67.08
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน มาตรงเวลา 375 คน คิดเปนรอยละ 84.65
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 167 คน มาตรงเวลา 154 คน คิดเปนรอยละ 92.22
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 108 คน มาตรงเวลา 108 คน คิดเปนรอยละ 100

1.
2.
3.
4.
5.

ภาคเรียนที่ 2/2551
นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา
นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา
นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา
นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา
นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา

จํานวน 560 คน
จํานวน 480 คน
จํานวน 443 คน
จํานวน 167 คน
จํานวน 108 คน

มาตรงเวลา 295 คน
มาตรงเวลา 243 คน
มาตรงเวลา 193 คน
มาตรงเวลา 158 คน
มาตรงเวลา 106 คน

คิดเปนรอยละ 52.68
คิดเปนรอยละ 50.63
คิดเปนรอยละ 43.57
คิดเปนรอยละ 94.61
คิดเปนรอยละ 98.15
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ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษามาตรงเวลา ประจําปการศึกษา 2551
ระดับชั้น

รอยละผูมาตรงเวลา
ภาคเรียนที่ 1/2551

รอยละผูมาตรงเวลา
ภาคเรียนที่ 2/2551

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

76.79
67.08
84.65
92.22
100
79.01

52.68
50.63
43.57
94.61
98.15
56.59

รอยละผูมาตรงเวลา
ตลอดปี การศึกษา
2551
67.74
58.86
64.11
93.42
99.08
67.80

หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ปวช. 1 พนสภาพ 24 คน ลาพักการเรียน 2 คน ลาออก 6 คน รักษาสภาพ 1 คน
กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 2 พนสภาพ 10 คน รักษาสภาพ 1 คน ลาออก 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 3 พนสภาพ 4 คน รักษาสภาพ 5 คน ลาพักการเรียน 2 คน กลับเขาเรียน 7 คน
นักศึกษาชั้น ปวส. 1 พนสภาพ 3 คน

สรุป นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,758 คน มาตรงเวลาตลอดปี การศึกษา 2551 คิดเปนรอยละ 67.80
4. ดานการสุมตรวจสารเสพติด โดยวิธีการคัดกรองในทุก ๆ เดือน ในปการศึกษา 2551 พบวามีกลุม
ปลอดสารเสพติด 99.54% ดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ผานการตรวจสารเสพติด (โดยการคัดกรอง) ปการศึกษา 2551
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

ทั้งหมด
560 คน
480 คน
443 คน
167 คน
108 คน
1,758 คน

ปการศึกษา 2551
กลุมเสี่ยง
เขารับการคัดกรอง
เหลา / บุหรี่
555 คน
7 คน
478 คน
1 คน
438 คน
165 คน
108 คน
1,746 คน
8 คน

ผานรอยละ
98.74
99.79
100
100
100
99.54

สรุป นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในปการศึกษา 2551 จํานวน 1,758 คน
เขารับการตรวจคัดกรองสารเสพติด 1,746 คน กลุมผูไมใชสารเสพติด (ปลอด) จํานวน 1,738 คน
คิดเปนรอยละ 99.54 กลุมที่เกีย่ วของกับเหลาบุหรี่ (กลุมเสี่ยง) จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.46
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5. การเขารวมกิจกรรมชมรมของกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2551มีรายละเอียดดังนี้
จํานวน
จํานวนนักเรียน นักศึกษา
รอยละ
นักเรียน
ชมรมวิชาชีพ
อื่น ๆ
ผานการเขารวม
ไมผานการเขารวม
นักศึกษา
ผาน ไมผาน
กิจกรรม
กิจกรรม
ทั้งหมด
1. ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
23 คน
23 คน
100
2. ชมรมอาหารและโภชนาการ
42 คน
42 คน
100
3. ชมรมคหกรรม
17 คน
17 คน
100
4. ชมรมการบัญชี
242 คน
240 คน
2 คน
99.17
0.83
5. ชมรมการขายและการตลาด
118 คน
111 คน
7 คน
94.07
5.93
6. ชมรมการเลขานุการ
44 คน
44 คน
100
7. ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
140 คน
140 คน
100
8. ชมรมศิลปกรรม
51 คน
51 คน
100
9. ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
630 คน
556 คน
31 คน
88.25
4.92
43 คน
รวม

1,307 คน

1,224 คน

40 คน

93.65

3.06

43 คน

หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 450 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวน
จํานวนนักเรียน นักศึกษา
รอยละ
นักเรียน
ชมรมวิชาชีพ
อื่น ๆ
ผานการเขารวม ไมผานการเขารวม
นักศึกษา
ผาน ไมผา น
กิจกรรม
กิจกรรม
ทั้งหมด
ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
43 คน
43 คน
100
ชมรมอาหารและโภชนาการ
69 คน
69 คน
100
ชมรมคหกรรม
35 คน
35 คน
100
ชมรมการบัญชี
319 คน
302 คน
10 คน
94.67
3.13
7 คน
ชมรมการขายและการตลาด
138 คน
136 คน
2 คน
98.55
1.45
ชมรมการเลขานุการ
80 คน
80 คน
100
ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
170 คน
170 คน
100
ชมรมศิลปกรรม
97 คน
96 คน
1 คน
98.97
1.03
ชมรมลูกเสือ
567 คน
533 คน
92.53
43 คน
เนตรนารีวิสามัญ
รวม
1,527 คน
1,464 คน
13 คน
95.87
0.86
50 คน
หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 130 คน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาที่ผานการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ปการศึกษา 2551
รอยละผูผานการเขารวมกิจกรรมชมรม
ชมรมวิชาชีพ
รวม ตลอดปการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2551
ภาคเรียนที่ 2/2551
2551
ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
100
100
100
ชมรมอาหารและโภชนาการ
100
100
100
ชมรมคหกรรม
100
100
100
ชมรมการบัญชี
99.17
94.67
96.92
ชมรมการขายและการตลาด
94.07
98.55
96.31
ชมรมการเลขานุการ
100
100
100
ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
100
100
100
ชมรมศิลปกรรม
100
98.97
99.49
ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
88.25
92.53
90.39
รวม
93.65
95.87
94.76

สรุป นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ผานกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ
ตลอดปการศึกษา 2551 คิดเปนรอยละ 94.76
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดบันทึกนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธงทุกวัน ทั้งรอบ
เชาและรอบบาย ทุกชั้นเรียน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นประเมินเกณฑผานการเขารวมกิจกรรม ไม
นอยกวารอยละ 80 สรุปผลไดดังนี้
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ปการศึกษา 2551
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด
560 คน
480 คน
443 คน
167 คน
108 คน
1,758 คน

จํานวนนักเรียน นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
ภาคเรียนที่ 1/2551
ภาคเรียนที่ 2/2551
545 คน
525 คน
467 คน
463 คน
442 คน
411 คน
160 คน
160 คน
107 คน
108 คน
1,721 คน
1,667 คน

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
1/2551
2/2551
97.32
93.75
97.29
96.46
99.77
92.78
95.81
95.81
99.07
100
97.89
94.82

หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ปวช. 1 พนสภาพ 24 คน ลาพักการเรียน 2 คน ลาออก 6 คน รักษาสภาพ 1 คน
กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 2 พนสภาพ 10 คน รักษาสภาพ 1 คน ลาออก 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน
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นักเรียนชั้น ปวช. 3 พนสภาพ 4 คน รักษาสภาพ 5 คน ลาพักการเรียน 2 คน กลับเขาเรียน 7 คน
นักศึกษาชั้น ปวส. 1 พนสภาพ 3 คน

ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ประจําปการศึกษา 2551
รอยละการเขารวม
รอยละการเขารวมกิจกรรม รอยละการเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมหนาเสาธงตลอด
ระดับชั้น
หนาเสาธง ภาคเรียนที่
หนาเสาธง ภาคเรียนที่
ปี การศึ กษา
1/2551
2/2551
2551
ปวช. 1
97.32
93.75
95.54
ปวช. 2
97.29
96.46
96.88
ปวช. 3
99.77
92.78
96.28
ปวส. 1
95.81
95.81
95.81
ปวส. 2
99.07
100
99.54
รวม
97.89
94.82
96.36

สรุป นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ผานกิจกรรมหนาเสาธงตลอดปการศึกษา 2551
คิดเปนรอยละ 96.36
7. วิทยาลัย ฯ มีการสงเสริมการมีมนุษยสัมพันธที่ดีใหกับนักเรียน นักศึกษา โดยใหนักเรียน นักศึกษา
นําเสนอผลงานโครงการวิ ชาชีพ ในระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ในงานมหกรรมโครงการวิชาชี พ
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผูเรียนที่เขารวมโครงการทั้งหมดของแตละหองดังนี้
จํานวนผูเขารวมมหกรรมโครงการมาเปรียบเทียบกับผูเรียนทั้งหมดของแตละหอง ปการศึกษา 2551
จํานวนผูเรียน
รอยละของการเขารวม
ระดับ / สาขางาน
จํานวนโครงการ
ผูเรียนรวมโครงการ
ทั้งหมด
โครงการ
ตัดเย็บเสื้อผา
5
21 คน
21 คน
100
คหกรรมอาหาร
8
39 คน
39 คน
100
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต
4
19 คน
19 คน
100
การบัญชี
49
191 คน
191 คน
100
การขาย, การตลาด
31
85 คน
85 คน
100
การเลขานุการ
10
42 คน
42 คน
100
คอมพิวเตอรธุรกิจ
18
105 คน
105 คน
100
ศิลปกรรม
4
49 คน
49 คน
100
รวม
83
551 คน
551 คน
100
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หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ปวช. 1 พนสภาพ 24 คน ลาพักการเรียน 2 คน ลาออก 6 คน รักษาสภาพ 1 คน
กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 2 พนสภาพ 10 คน รักษาสภาพ 1 คน ลาออก 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน
นักเรียนชั้น ปวช. 3 พนสภาพ 4 คน รักษาสภาพ 5 คน ลาพักการเรียน 2 คน กลับเขาเรียน 7 คน
นักศึกษาชั้น ปวส. 1 พนสภาพ 3 คน

สรุป

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ผานโครงการวิชาชีพตลอดปการศึกษา 2551
คิดเปนรอย 100

ตารางสรุปโดยภาพรวมรอยละของผูเรียน ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
กิจกรรมตามตัวบงชี้
กิจกรรมโครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ปการศึกษา 2551
การแตงกายถูกระเบียบ
การตรงตอเวลา
ตรวจสารเสพติด (โดยการคัดกรอง)
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
โครงการวิชาชีพ

ภาคเรียนที่
1/2551
-

ภาคเรียนที่
2/2551

75.94
79.01
93.65
97.89
-

81.85
56.59
95.87
94.82
-

-

รวม

ตลอดปการศึกษา
2551
100
78.89
67.80
99.54
94.76
96.36
100
91.05

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. สรุปรายงานผลโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2551
2. สรุปรายงานผลโครงการเครื่องแบบสวย
3. สรุปรายงานผลโครงการกวดขันนักเรียน นักศึกษามาสาย
4. รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
5. สรุปผลการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
6. สรุปผลการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
7. ภาพประกอบการจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

ผลการประเมิน
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5
1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่แสดง
ใหเห็นถึงความรับผิดชอบ
2. วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินโครงการตาง ๆ ในการสรางจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา เกิดความ
ศรัทธาในวิชาชีพในวิชาชีพของตน
3. วิทยาลัย ฯ มีการรณรงคในเรือ่ งของการแตงกาย การรักษาเวลา เพือ่ พัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหแกนักเรียน นักศึกษา
4. วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพ ตรวจสารเสพติดเปนประจํา ทําใหนักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัย ฯ มีสุขภาพดี ปลอดสารเสพติด
5. วิทยาลัย ฯ มีการดูแล กวดขันเรื่องการมาเรียนของนักเรียน - นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5
-
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่1.6
ตัวบงชี้ที่ 6

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จทาง
การศึกษา
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูสําเร็จการศึกษาดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียน- นักศึกษาแรกเขา ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2
ทุกสาขาวิชาโดยการตรวจสอบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 แรกเขาปการศึกษา 2549,2550
และนํามาหาคารอยละโดยเทียบเกณฑจาก สอศ.
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากตารางพบวา
1. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลดังนี้
1.1 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูใ นเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, ตัดเย็บเสื้อผา,
การบัญชี, อาหารและโภชนาการ, ศิลปกรรม, การขาย, ธุรกิจคาปลีก รอยละ 94.44, 90.90, 89.93,
88.88, 86.00, 78.12, 75.00 ตามลําดับ
1.2 ระดับผลการดําเนินงานอยูใ นเกณฑปรับปรุง ไดแก แผนกวิชาคหกรรมผลิต, แผนกการ
เลขานุการ รอยละ 59.09, 58.82 ตามลําดับ
และเมื่อรวมทุกสาขาวิชาในระดับปวช. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ
83.63 ระดับผลการดําเนินงานอยูใ นเกณฑดี
2. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลดังนี้
2.1 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูใ นเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ,
คอมพิวเตอรธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด รอยละ 92.30, 89.47, 86.00, 80.95 ตามลําดับ
และเมื่อรวมทุกสาขาวิชาในระดับปวส. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ
86.88 ระดับผลการดําเนินงานทีอ่ ยูใ นเกณฑดี
3. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา เมื่อพิจารณาในภาพรวมคือ รวมทั้งระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. เขาดวยกันพบวาสําเร็จการศึกษารอยละ 84.09 และระดับผลการดําเนินงานที่อยูใ นเกณฑพอใช
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แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 6
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบ
กับแรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจรอยละ 94.44
และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเที ย บกั บ แรกเข า มี ร ะดั บ
ผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาดรอยละ 92.30, 89.47, 86.00 และ 80.95 ตามลําดับ
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 6
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบ
กับแรกเขา มีระดับผลการดําเนิน งานที่อยูในเกณฑ ปรับปรุงมี 2 สาขาวิชาไดแก แผนกวิชาคหกรรม
การผลิตและ แผนกวิชาการเลขานุการ
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร
แผนกวิชาศิลปกรรม
รวม ปวช.

ระดับผลการดําเนินงาน

แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผา
แผนกอาหารและ
โภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
แผนกวิชาเลขานุการ

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา

สาขางาน

ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับ

จํานวนแรกเขาปการศึกษา 2549

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ปการศึกษา 2551 แรกเขา ปการศึกษา 2549 จําแนกตามระดับและสาขาวิชา

22

20

90.90

ดี

27

24

88.88

ดี

22
149
64
12
51
72
50
469

13
134
50
9
30

59.09 ปรับปรุง
89.93
ดี
1. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 75 ขึ้นไป = ดี
78.12
ดี
2. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 60-74 = พอใช
75.00
ดี
3. ผูส ําเร็จการศึกษาต่ํากวารอย 60 = ปรับปรุง
58.82 ปรับปรุง
94.44
ดี
86.00
ดี
83.36
ดี

68
43
391

เกณฑการตัดสิน
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แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร
รวม ปวส.

13

12

92.30

ดี

50
21
38
122

43
17
34
106

86.00
80.95
89.47
86.88

ดี
ดี
ดี
ดี

ระดับผลการดําเนินงาน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 2551

สาขางาน

จํานวนนักศึกษาแรกเขาปการศึกษา 2550

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

ระดับ

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2551 แรกเขาปการศึกษา 2550 จําแนกตามระดับสาขาวิชา

เกณฑการตัดสิน

1. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 75 ขึ้นไป = ดี
2. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 60-74 = พอใช
3. ผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวารอย 60 = ปรับปรุง

จํานวนแรกเขาระดับปวส. ปการศึกษา 2550

รวมนักเรียน/นักศึกษาแรกเขา ปวช.และปวส.

ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา

ปวช.

469

0

469

391

83.36

ดี

ปวส.
รวม

0
469

122
122

122
591

106
497

86.88
84.09

ดี
ดี

หมายเหตุ : ไมรวมผูสําเร็จการศึกษาภาคฤดูรอน

ระดับผลการดําเนินงาน

ระดั
บ

จํานวนแรกเขาระดับปวช. ปการศึกษา 2549

ตารางสรุปผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551 และภาคฤดูรอน
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

เกณฑการตัดสิน

1. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 75 ขึ้นไป = ดี
2. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 60-74 = พอใช
3. ผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวารอย 60 = ปรับปรุง

79
มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.6
ตัวบงชี้ 7

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีดําเนินการ ( เก็บขอมูล )
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
มีความรู ความเขาใจและมีทักษะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุง และพัฒนาทักษะดานวิชาชีพไดดียิ่งขึ้น และผูเรียนมีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ประชุมบุคลากรผูเกี่ยวของฝายวิชาการ
2. จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. คําสั่ง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประชุม เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. ดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. สรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
8. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผูที่สอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงาน ( ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ )
ผลจากการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช. ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แตละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังสรุปผลขอมูลตอไปนี้

80
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรที่เขารับการประเมินและผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2551
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน
ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา

คหกรรม

พณิชยการ

ศิลปกรรม

อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
พณิชยการ
- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
การออกแบบ
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก

รวม

จํานวนนร./นศ.
ทั้งหมด

จํานวนนร./นศ.
ที่จบการศึกษา

จํานวนนร./นศ.ที่เขารับ
การประเมิน

ผานการ
ประเมิน

21

20

20

20

27

24

25

25

19

13

19

19

147
57
42
70

133
48
30
65

141
56
41
68

135
52
41
68

17
32
432

14
29
376

16
31

12
23

417

395

81
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรที่เขารับการประเมินและผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2551
ผานการ
ประเภท สาขาวิชา/สาขา จํานวนนร./นศ. จํานวนนร./นศ. จํานวนนร./นศ.ที่เขา
ทั้งหมด
ที่จบการศึกษา
รับการประเมิน
ประเมิน
วิชา
งาน
คหกรรม

พณิชยการ

อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
พณิชยการ
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม

12

12

12

12

44
17
35
108

42
17
34
105

44
17
34

44
17
34

107

107

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา แตละหลักสูตร
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2551
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน
ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา

คหกรรม

พณิชยการ

ศิลปกรรม

อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
พณิชยการ
- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
การออกแบบ
- การออกแบบ
-คอมพิวเตอรกราฟก

รวม

จํานวนนร./นศ.
ที่จบการศึกษา

ผานการประเมิน
( จํานวน )

คิดเปนรอยละ

20

20

100.00

24

24

100.00

13

13

100.00

133
48
30
65

133
48
30
65

100.00
100.00
100.00
100.00

14
29
376

12
23
368

85.71
79.31

97.87
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รอยละของผูสําเร็จการศึกษา แตละหลักสูตร
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2551
ประเภทวิชา
คหกรรม
พณิชยการ

สาขาวิชา/สาขางาน
อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
พณิชยการ
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม

จํานวนนร./นศ.
ที่จบการศึกษา

ผานการประเมิน
( จํานวน )

คิดเปนรอยละ

12

12

100.00

42
17
34
105

42
17
34

100.00
100.00
100.00

105

100.00

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตร

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)

376
105

ผูผานการ
ประเมิน
368
105

คิดเปนรอยละ
97.87
100.00

นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน 473 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 481 คน คิดเปนรอยละ 98.33
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แหลงขอมูล
1. คณะวิชา และแผนกวิชา
2. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
- แผนกใหความรูเพิ่มเติมแกนกั เรียนนักศึกษาตามมาตรฐานสาขาวิชา และเมือ่ มีการประเมินครั้งที่
1 ไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน ใหผูที่ไมผานการประเมินมาตรฐานไดมีการสอบแกตัวครั้งที่ 2
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 7
1. ผูสําเร็จการศึกษาเห็นความสําคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7
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มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.7 ความรูและทักษะในการหางานทําการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 8
รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป
วิธีดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ทําหนังสือเวียนขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ที่กําลังจะจบ
การศึกษาใหนักเรียน - นักศึกษากรอกที่อยูและขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการทํางาน
3. สํารวจรายชื่อนักเรียนชั้นปวช. 3 ที่เรียนตอที่วิทยาลัยฯ
4. พิมพไปรษณียบัตรและซองจดหมายสงไปตามที่อยูที่ไดสํารวจไวแลวตามขอ 2 ยกเวนผูที่มี
รายชื่อตามขอ 3
5. ทําหนังสือเวียนขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาชั้นปวช. 3 และปวส. 2 อีกครั้ง
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการทํางานที่อาจารยไดรับจากนักเรียน นักศึกษา
ของตนที่เพิ่งจบไป
6. สอบถามจากเพือ่ นนักศึกษาหองเดิมที่เรียนตอที่วิทยาลัยฯ
7. สอบถามจากเพื่อนนักศึกษาทีก่ ลับมาติดตอธุระกับวิทยาลัยฯ หรืองานแนะแนว ฯ
8. สํารวจผูที่ไมสงไปรษณียบัตรกลับและติดตามสอบถามดวยโทรศัพทใหชว ยสงไปรษณียบัตร
กลับหรือตอบคําถามทางโทรศัพท
9. รวบรวมขอมูลและสรุปการดําเนินงานรายงานคณะกรรมการ วิทยาลัยฯและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการดําเนินงาน
จากการสํารวจขอมูลไดผลเปนดังนี้
1. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 53 คน คิดเปนรอยละ 10.97 แยกเปน ปวช.
17 คน คิดเปนรอยละ 6.43 ปวส. 36 คน คิดเปนรอยละ 24.82
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 19 คน คิดเปนรอยละ 3.93 แยกเปน
ปวช. 6 คน คิดเปนรอยละ 2.27 ปวส. 13 คน คิดเปนรอยละ 8.96
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศกึ ษาตอทั้งหมด 369 คน คิดเปนรอยละ 76.39 ปวช. 265 คน คิด
เปนรอยละ 78.40 คน ปวส. 104 คน คิดเปนรอยละ 71.72
4. จํ า นวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รทั้ ง หมด 483 คน แยกเป น ปวช. 338 คน
ปวส. 145 คน
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5. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาศิลปกรรม

0
0
0
3
5
8
1
0
0

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนนอยละ

00.00
00.00
00.00
2.63
9.80
38.09
1.40
00.00
00.00

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ

0
0
18
8
5
5

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

00.00
00.00
30.00
44.44
28.57
38.46

ปวส.

6. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขา แยกไดดังนี้
ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาศิลปกรรม

17
28
11
114
51
21
71
7
18

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ปวส.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ

7
12
60
18
35
13

คน
คน
คน
คน
คน
คน

7. จํานวนของผูที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทําทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
53 คน คิดเปนรอยละ 10.97 แยกไดดังนี้
ปวช. 11 คน คิดเปนรอยละ 4.16 แยกเปนสาขาวิชา คือ
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาศิลปกรรม

0
0
0
3
5
8
1
0
0

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนนอยละ

00.00
00.00
00.00
2.63
9.80
38.09
1.40
00.00
00.00

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

00.00
00.00
30.00
44.44
28.57
38.46

ปวส.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ

0
0
18
8
5
5
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แหลงขอมูล / อางอิง
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลผูส ําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 8
นักเรียน นักศึกษาสวนมากจะศึกษาตอในระดับสูง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้
1. ผูตอบแบบสํารวจไมครบทุกประเด็น
2. ตองใชวิธีการติดตามหลายวิธีและหลายระยะ

 ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.8
ตัวบงชี้ที่ 9

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการฯ วางแนวทางการดําเนินงาน
2. งานแนะแนวฯ สรางแบบสํารวจความพึงพอใจและทําหนังสือขอความรวมมือ
ตอบแบบสํารวจฯ
3. สํารวจชื่อที่อยูผูที่สําเร็จการศึกษาที่ทํางาน เพื่อจัดสงหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสํารวจ
4. รวบรวมขอมูลที่ได
5. สํารวจผูที่ไมตอบแบบสํารวจและติดตามสอบถามดวยโทรศัพทใหชวยสงแบบสํารวจกลับ
6. รวบรวมขอมูลที่ไดเพิ่มเติม
7. สํารวจผูที่สอบถามทางโทรศัพทไมไดแลวไปสัมภาษณดวยตนเอง
8. รวบรวมขอมูลที่ไดลาสุด
9. คํานวณคาเฉลี่ย
10. สรุปการดําเนินงานรายงานคณะกรรมการฯ และวิทยาลัยฯ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากการสอบถามสถานประกอบการ ที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จํานวน 10 แหง ไดรับขอมูล
จํานวน 10 แหง เปนสถานประกอบการ ภาคเอกชน 10 แหง ผูตอบเปนหญิง 10 คน ระดับการศึกษา
ปวช. 0 ปวส. 10 คน จําแนกไดดังนี้
หลักสูตร ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน 4 คน
1. สาขาผาและเครื่องแตงกาย
2. สาขาอาหารและโภชนาการ
ประเภทวิชาพณิชยกรรม จํานวน 6 คน
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการขาย
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 ชุด ไดคาเฉลี่ย (  ) ของความพึงพอใจ ดังนี้
หลักสูตร ปวส.
ที่

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

1 มีความรูค วามสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
2 มีความรูค วามสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
3 มีความรูค วามสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่
( ขับรถ , พิมพดดี ฯลฯ )
4 มีความสามารถในการสื่อสาร ( ฟง พูด อาน เขียน )
5 รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
6 รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
7 มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
8 ขยันอดทน ตรงตอเวลาและรับผิดชอบ
9 มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน

5

4

3

2

1

รวม

X

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

6
5
4

4
4
4

1
3

-

-

46
44
39

4.6
4.4
3.9

มาก
มาก
มาก

6
5
4
5
4
6

4
3
3
3
3
3

2
3
2
3
1

-

-

46
43
41
43
41
45

4.6
มาก
4.3
มาก
4.10
มาก
4.3
มาก
4.10
มาก
4.50 มากที่สุด

จากตารางสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษา ที่ไปทํางานกับ
หนวยงานและสถานประกอบการอยูในระดับความพึงพอใจ คือ มาก และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.88
มีความพึงพอใจ คือ มาก
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แหลงขอมูล / อางอิง
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. จากแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 9
แบบสํารวจครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชีท้ ี่ 9
พยายามหาวิธีใหกลุมประชากรใหความรวมมือสงแบบสํารวจกลับวิทยาลัยฯ ใหมากยิ่งขึ้
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 แยกเปนรายตัวบงชี้
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ดี
พอใช
ปรับปรุง
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป

2. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปน
ระบบ
3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร
ดานการฟง การอาน การเขียนและการสนทนา

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู
และเทคโนโลยีที่จําเปนในการดําเนินการ

คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาตอภายใน 1 ป
9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
สรุปผลการประเมิน  ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
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จุดเดนมาตรฐานที่ 1
1. ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชัน้ ทีส่ ูงขึ้น
2. ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบได
3. ผูเรียนมีความรูในการปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร โดยสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพในการผลิตชิ้นงานได
4. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
5. มีการดําเนินโครงการตาง ๆ ในการสรางจิตสํานึกใหนกั เรียน นักศึกษา
6. วิทยาลัยฯ มีการรณรงคเรื่องการแตงกายเพื่อพัฒนา ปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม
7. มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ชัดเจน
8. ผูสําเร็จการศึกษาใหความสําคัญตอการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
9. นักเรียน นักศึกษามีอัตราการศึกษาตอในระดับสูง
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1
1. ผูตอบแบบสํารวจ ตอบไมครบทุกประเด็น
2. ควรใชวิธีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลายวิธแี ละหลายระยะ
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
- พัฒนาเครื่องมือติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
- ประสานงานแผนกวิชาในการติดตาม
- การพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษในระดับ ปวช.
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.1 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพและความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ตัวบงชี้ที่ 10
ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
ตามความตองการของตลาดแรงงาน
วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. รวบรวมสาขางานที่พัฒนาและดําเนินการจัดโครงการรวมมือกับภาคเอกชนจัดการเรียนการสอน
2. จัดเก็บขอมูลดานการจัดโครงการรวมกับเอกชนดานสาขางาน ดานความตองการของ
ตลาดแรงงาน และจํานวนสาขางาน ตลอดจนรายวิชาที่จดั รวมกัน ดานความเหมาะสม ดานเวลา
ในการฝก
3. รอยละของการจัดการเก็บขอมูลดานตาง ๆ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนสาขาที่เปดสอน
ระดับ ปวช. 10 สาขางาน
ระดับ ปวส. 7 สาขางาน
2. จํานวนสาขางานที่มกี ารพัฒนา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 17 สาขางาน รอยละ 100
2.1 สาขางานหรือรายวิชาฝกเหมาะสมกับสถานประกอบการ รอยละ 93.13
2.2 ผลการฝกเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน รอยละ 91.10
2.3 ระยะเวลาการฝกเหมาะสม รอยละ 100
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. จากแบบสอบถาม
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่รับการพัฒนาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
และชุมชน
หลักสูตร

แผนกวิชาที่เปดสอน

สาขางานที่เปดสอน

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต
การบัญชี
การขาย
สาขางานธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
หลักการประกอบอาหาร
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผลสําเร็จการปฏิบัติ
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปวช.5
แผนกวิชา 10 สาขางาน และ ระดับ ปวส. 7 แผนกวิชา 7 สาขางานรวม 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
2546 คิดเปนรอยละ 100
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง

มากกวารอยละ 79
รอยละ 75 – 79
นอยกวารอยละ 75
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สรุปผลการประเมิน  ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
แบบสอบถามความคิดเห็นที่นกั เรียนไดรับจากการฝกงานในสถานประกอบการ
และตรงตามสาขาที่นักเรียนเรียน
ระยะเวลาการฝก 1 ภาคเรียน
ระหวางวันที 12 พฤษภาคม 2551 - 12 กันยายน 2551
จํานวนผูทกี่ รอกแบบสอบถาม 464 คน
ระดับความคิดเห็น
ที่

รายการประเมิน

1

สถานประกอบการเหมาะสมกับการ
ฝกงาน
งานที่ฝกตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
บุคลากรในสถานประกอบการสอนงาน
ใหจนสามารถฝกงานไดดวย
ความสบายใจ
มีอาจารยไปนิเทศการฝกงานของ
นักเรียน
สถานที่ฝกงานเนนเรื่องการตรงตอเวลา
นักเรียนคิดวาความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพันธ และผลงานที่ถูกตองมี
ความสําคัญมากที่สุด
สิ่งที่นักเรียนคิดวาการฝกงานครั้งนี้
ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณทํางาน
รวมกับผูอื่นได และสามารถใชเครื่องใช
ตาง ๆ และเครื่องใชสํานักงาน
ไดคลองขึ้น
คาเฉลี่ย

2
3

4
5
6

7

คิดเปนรอยละ

มาก
ที่สุด

ปานกลาง

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ปานกลาง

นอยที่สุด

410

22

11

92.55

4.97

2.48

432

6

5

97.52

1.35

1.13

400

32

11

90.29

7.22

2.48

424

9

10

95.71

2.03

2.26

404

20

19

91.20

4.51

4.29

397

31

15

89.62

4.29

3.39

421

15

7

95.03

3.38

1.59

93.13

4.35

2.52

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับการฝกงานในสถานประกอบการ
ตามสาขาที่นักเรียน นักศึกษาเรียน ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 - 12 กันยายน 2551 ตลอด 1 ภาคเรียน
ผลปรากฏวาเปนระดับความคิดเห็นเปน รายขอทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด คือ รอยละ 92.55, 97.52,
90.29, 95.71, 91.20, 89.62 และ 95.03 ตามลําดับ และคิดเปนรอยละโดยเฉลี่ยเทากับ 93.13
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แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. แบบสอบถาม
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 10
1. ครู - อาจารย เขียนแผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
2. มีการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของครู – อาจารย
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 10
-
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพฒ
ั นาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพและความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ตัวบงชี้ที่ 11
ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝก
ทักษะวิชาชีพมีการฝกปฏิบัตจิ ริง เพื่อใหผเู รียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
และพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. สํารวจจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
2. สํารวจการจัดทําแผนการเรียนรูของผูสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
3. สํารวจการนิเทศการสอน
4. ขอมูลการประเมินคุณภาพการสอน
5. สํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. ผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู รอยละ 91.49
2. ผลการนิเทศการสอน อยูใ นระดับ ดี
3. ผลการประเมินคุณภาพการสอน อยูในระดับ ดี
4. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน อยูในระดับ ดี
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู อยูใ นระดับ ดี
6. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รอยละ 91.49
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แผนการเรียน
2. แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
3. บันทึกหลังการสอน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน
สรุปผลการประเมิน  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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ตารางแสดงระดับคุณภาพของการจัดทําแผนการเรียนรูที่หลากหลาย และมีการบูรณาการอยางตอเนื่อง

หลักสูตร

แผนกวิชาที่เปดสอน

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
พุทธศักราช 2545 คหกรรม
(ปรับปรุง 2546) พณิชยการ
พณิชยการ
(ปวช.)
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

สาขางานที่เปดสอน

ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
(ทวิภาคี)
ศิลปกรรม
การออกแบบ
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอรกราฟก
ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
วิชาชีพชั้นสูง
อาหารและโภชนาการ
หลักการประกอบอาหาร
พุทธศักราช 2546 การบริหารงานคหกรรมศาสตร การบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
การบัญชี
(ปวส.)
สาขาวิชาการตลาด
การตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คาเฉลี่ย

จํานวน จํานวน
รายวิชา
แผน
ตลอด การสอน
หลักสูตร ที่สง
49
48
48
47
48
47
49
48
49
42
52
50
53
50
42
41

คิดเปน
รอยละ
97.96
97.92
97.92
97.96
87.50
96.15
94.34
97.61

50
47
35
35
37
34
34
34

46
45
34
34
36
33
32
30

92.00
95.74
97.14
97.14
97.29
97.05
94.12
88.23

729

667

91.49

จากตารางมีการแสดงสาขาวิชา และสาขางานที่สถานศึกษาเปดสอนตามโครงสรางหลักสู ตรทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส. และมี น โยบายกํา หนดให ผูส อนทุก ทา นจั ด ทํ าแผนการสอนส งทุ ก ภาคเรี ย น
ภาคเรียนละ 1 รายวิชา สวนวิชาที่ไมไดจัดทําแผนการสอนใหจัดทําโครงการสอนและจัดทําแผนกการ
เรียนรูรายวิชาละ 1 หนวยการสอน จากการตรวจสอบของฝายวิ ชาการ ผูสอนไดจัดทําแผนการเรียนรู
จํานวน 667 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมด 729 รายวิชา คิดเปนรอยละ 91.49
(เอกสารอางอิง แผนการเรียน แผนการสอน และรายงานสรุปการสงแผนการสอนและโครงการ
สอนของฝายวิชาการ)
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตารางแสดงคุณภาพของการจัดทําแผนการสอนของครู – อาจารย
ปการศึกษา 2551 ประเมินโดยฝายวิชาการ ดังนี้
จากจํานวนแผนการสอน 134 แผน
ระดับคุณภาพของแผนการสอน
ระดับ
รายการประเมิน
X
คะแนน
ดี
พอใช ปรับปรุง
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 134
1.00
ดี
หนวยการสอน / จํานวนคาบ
134
1.00
ดี
ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
134
1.00
ดี
เนื้อหาสาระ
ตารางวิเคราะหหลักสูตร
126
8
0.94
ดี
สาระสําคัญ
134
1.00
ดี
กิจกรรมการเรียนการสอน
130
4
0.94
ดี
6.1 การนําเขาสูบทเรียน 6.2 การสอน 6.3 สรุป
งานที่มอบหมาย
134
1.00
ดี
7.1 กอนเรียน 7.2 ขณะเรียน 7.3 หลังเรียน
130
4
0.97
ดี
สื่อและนวัตกรรม
130
4
0.97
ดี
การประเมินผล การกําหนดเกณฑการประเมิน
129
5
0.96
ดี
แบบทดสอบ กอน – หลัง
134
1.00
ดี
บันทึกหลังการสอน
134
1.00
ดี

จากตารางพบวา การจัดทําแผนการสอนของครู อาจารย ในปการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
มีคุณภาพในการจัดทําแผนการสอนอยูในระดับดี อยูในระดับคะแนน 1 - 0.96
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การนิเทศการสอนของสถานศึกษา
ลําดับที่

1
2
3

4

รายการนิเทศ
มีการควบคุม ดูแลการสอนของครู-อาจารย

เอกสารอางอิง
รองฯ ฝาย, หัวหนาคณะ, หัวหนาแผนก

มีการจัดสอนแทนในกรณีที่ผูสอน ลาปวย ลากิจ
หรือไปราชการ ทุกครั้ง
มีการนิเทศการสอนของผูสอนและสอบถามปญหา

ใบสอนแทน

ที่เกี่ยวกับการสอนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ทุก
เดือน ทุกแผนกวิชา
มีการรายงานผลการนิเทศตอผูบริหารสถานศึกษา
ทุกครั้งที่มีการนิเทศ

การประชุมและรายงานการประชุมของฝาย
หัวหนาคณะ และหัวหนาแผนกวิชา
รายงานการประชุมของฝายฯ, หัวหนาคณะ และ
หัวหนาแผนกวิชา

แหลงขอมูล / เอกสารอางอิง
1. แผนการเรียน
2. แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
3. บันทึกหลังการสอน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน
สรุปผลการประเมิน
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 11
ครูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัตจิ ริง
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 11
-
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 12

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 12 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณที่สถานศึกษา
จัด สรร และจัด ซื้ อวัส ดุฝก อุป กรณ สําหรับการจั ด การเรี ยนการสอนของแตละแผนกวิช า และข อมู ล
งบดําเนินการทั้งหมดประจําปงบประมาณ 2551 จากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ แลวนําขอมูล
งบประมาณคาวัสดุฝกดังกลาวมาคิดเปนรอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 12 เรื่องงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน การสอน และมีผลการดําเนินงานดังนี้
ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ไดจัดซื้อวัสดุฝกและอุปกรณก ารจัดการเรียนการสอนใหแตละ
สาขาวิชา ในแตละภาคเรียน ดังนี้

ที่

แผนกวิชา/สาขาวิชา

ประเภทพณิชยการ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการขายและการตลาด
3 สาขาวิชาการเลขานุการ
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประเภทวิชาคหกรรม
5 สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
7 สาขาวิชาคหรรม

ภาคเรียน
1/51

ภาคเรียน
2/51

รวม

607,375.00
150,580.00
87,580.00
158,030.00
256,185.00
372,564.00
119,379.00
147,605.00
105,580.00

648,926.00
105,026.00
77,735.00
126,711.00
339,454.00
315,431.00
107,510.00
102,761.00
105,160.00

1,256,301.00
210,606.00
165,315.00
284,741.00
595,639.00
687,995.00
226,889.00
250,366.00
210,740.00
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ที่

แผนกวิชา/สาขาวิชา

ประเภทวิชาศิลปกรรม
8 การออกแบบ
9 คอมพิวเตอรกราฟฟค
พื้นฐาน
10 แผนกวิชาสามัญ
11 แผนกวิชาสัมพันธ
รวม

ภาคเรียน
1/51

ภาคเรียน
2/51

รวม

176,959.00
83,979.00
92,980.00
202,931.00
60,556.00
142,375.00
1,359,829.00

169,122.00
82,311.00
86,811.00
205,822.00
68,671.00
137,151.00
1,339,301.00

346,081.00
166,290.00
179,791.00
408,753.00
129,227.00
279,526.00
2,699,130.00

ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบดําเนินการ
33,830,791.72

งบอุดหนุน
7,550,368.37

เงินบํารุงการศึกษา คาเสื่อมราคา
3,062,148.39
3,759,308.99

รวมงบดําเนินการ
48,202,617.48

จํานวนงบประมาณที่วิทยาลัยฯ ใชในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ในปการศึกษา 2550 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,685,299.96 บาท โดยวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น
เปนเงิน 47,907,190.80 บาท คิดเปนรอยละ 7.69 ของงบดําเนินการทั้งหมด
งบดําเนินการ (บาท)
48,202,617.48

งบจัดซื้อวัสดุฝก (บาท)
2,699,130.00

รอยละ
5.60

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 และ 2552 การจัดสรรวัสดุฝก และวัสดุทใี่ ชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหแตละแผนกวิชา
2. เอกสารงบประมาณที่วิทยาลัยฯ จัดซื้อวัสดุฝก ของแตละแผนกวิชา
3. เอกสารงบประมาณงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ
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สรุปผลการประเมิน
 ดี
เกณฑการตัดสิน
มากกวารอยละ 15

 พอใช
รอยละ 10-15

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 10

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 12
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 12
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก และอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ใหแตละแผนกวิชาเพิ่มมากขึ้น
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 13

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. คนควารายวิชาที่มกี ารจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรแตละสาขางานหลักสูตร
2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
ของแตละสาขา
3. คิดอัตราสวนจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครัง้ ของการเรียนรายวิชาที่ตองใช
เครื่องคอมพิวเตอรแตละหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาทีต่ องมีการใช
คอมพิวเตอรในแตละระดับ ปรากฏตามตารางสรุปขอมูลดังนี้
ภาคเรียน

1/2551
2/2551
เฉลี่ย

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
ตอหองเรียน
38
38
38

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด (เฉลีย่ )
40.30
33.11
36.70

อัตราสวนของ
ผูเรียน:
คอมพิวเตอร
1:1
1:1
1:1

ผลการประเมิน

ดี
ดี
ดี

จากขอมูลขางตน พบวา ถาพิจารณาเปนรายหองแลว จํานวนผูเรียนสวนใหญจะสามารถใช
คอมพิวเตอรได 1 คน ตอ 1 เครื่อง คงมีผูเรียนทางดานคณะวิชาบริหารธุรกิจที่มีคาอัตราสวนมากกวา
1 : 1 แตถาพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวา ใน 1 ชั้นเรียน ที่เขาใชคอมพิวเตอรจะมีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 2 คนตอ 1 เครื่อง ประมาณ 4 คน ตอ 1 ชั้นเรียน
ถาพิจารณาโดยเฉลี่ยแลว อัตราสวนจะเปน 1:1 อยูในระดับที่ ดี
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สรุปการใชหอ งเรียนคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 1 /2551
จํานวน
หอง
ทั้งหมด

1
2

ระดับ

ประเภทวิชา

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง ผูเรียน
คอมพิว เตอร ทั้งหมด

อัตราสวน
คน:เครื่อง

ผลการ
ประเมิน

ดี

1/1 พณิชยการ
1/2 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา

38
38

43
42

1:5:1
1:4:1

3

1/3 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

42

1:4:1

4

1/4 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

42

1:4:1

5

1/5 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

42

1:4:1

6

1/6 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

40

1:1

7

1/7 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

40

1:1

8

1/8 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

42

1:4:1

9

1/9 พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

39

1:1

10

1/1 ทวิภาคี

โปรแกรมประมวลผลคํา

38

24

1:1

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2/1
2/2
2/3
2/4
2/1

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร

38
38
38
38
38

36
39
39
38
37

1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

16

2/2

คอมพิวเตอร

โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน,
การใชโปรแกรมกราฟก
ระบบปฏิบัติการ,
หลักการเขียนโปรแกรม
โปรแกรมตารางงาน,
การใชโปรแกรมกราฟก
ระบบปฏิบัติการ,
หลักการเขียนโปรแกรม

38

35

1:1

ดี

17
18
19
20

2
2
2/1
2/2

ตัดเย็บเสื้อผา
คอมกราฟฟก
การขาย
การขาย

คอม ฯ ระบบปฏิบัติการ
เทคโนสารสนเทศ
บัญชีกับคอมพิวเตอร
บัญชีกับคอมพิวเตอร

38
38
38
38

18
40
36
37

1:1
1:1
1:1
1:1

ดี
ดี
ดี
ดี

11
12
13
14
15

ปวช. 1

หอง

ปวช.2
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จํานวน
หอง
ทั้งหมด

ระดับ

หอง

ประเภทวิชา

วิชาที่เรียน

คอมพิวเตอร

ระบบฐานขอมูล,
โปรแกรมงานอาชีพ,
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ,
ระบบ ปฏิบัติการ,
หลักการออกแบบพัฒนา
โปรแกรม
โปรแกรมงานอาชีพ
โปรแกรมงานอาชีพ
โปรแกรมงานอาชีพ,
เทคโนอินเตอรเน็ต
การวิเคราะหออกแบบ,
หลักโปรแกรมกราฟฟค,
โปรแกรมภาษาซี
รวม
เฉลี่ย

21

ปวส.

1

22

ปวส. 1

1/1
1/2
1/1

การบัญชี
การบัญชี
การตลาด

23

ปวส. 2

2

คอมพิวเตอร

จํานวนเครื่อง ผูเรียน
คอมพิว เตอร ทั้งหมด

อัตราสวน
คน:เครื่อง

ผลการ
ประเมิน

38

42

1:4:1

ดี

38
38
38

27
27
38

1:1
1:1
1:1

ดี
ดี
ดี

38

42

1:4:1

ดี

950
38

927
40.30

1:1
1:1

ดี
ดี
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สรุปการใชหอ งเรียนคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2/2551
จํานวน
หอง
ทั้งหมด

ระดับ

หอง

ปวช.1

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

10
11

1
1/1

ทวิภาคี
คหกรรม

12
13
14

ปวช.1

1/2
1/3
1

15

ปวช.2

2/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16

17

2/2

ปวช.2

2/1

ประเภทวิชา

วิชาที่เรียน

คอมเพื่องานอาชีพ
คอมเพื่องานอาชีพ
คอมเพื่องานอาชีพ
คอมเพื่องานอาชีพ
คอมเพื่องานอาชีพ
คอมเพื่องานอาชีพ
คอมเพื่ออาชีพ
คอมเพื่ออาชีพ
คอมเพื่ออาชีพ

จํานวนเครื่อง ผูเรียน อัตราสวน
คอมพิว เตอร ทั้งหมด คน:เครือ่ ง

ผลการ
ประเมิน

38
38
38
38
38
38
38
38
38

43
42
42
42
42
40
40
42
39

1:5:1
1:4:1
1:4:1
1:4:1
1:4:1
1:1
1:1
1:4:1
1:1

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

คอมเพื่ออาชีพ
คอมเพื่ออาชีพ,
อินเตอรเน็ต
คหกรรม
คอมเพื่ออาชีพ
คหกรรม
คอมเพื่ออาชีพ
คอมพิวเตอร คอมเพื่ออาชีพ
กราฟก
คอมพิวเตอร ฮารดแวร,
โปรแกรมเทกซโหมด,
ระบบเครือขาย
ประมวลผลขอมูล
โปรแกรมฐานขอมูล
คอมพิวเตอร ฮารดแวร,ประยุกตคอมฯ,
โปรแกรมเทกซโหมด,
ระบบเครือขาย
ประมวลผลขอมูล
โปรแกรมฐานขอมูล

38
38

24
30

1:1
1:1

ดี
ดี

38
38
30

30
26
41

1:1
1:1
1:5:1

ดี
ดี
ดี

38

37

1:1

ดี

38

35

1:1

ดี

การขาย

38

36

1:1

ดี

โปรแกรมตารางงาน
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จํานวน
หอง
ทั้งหมด

ระดับ

หอง

ประเภทวิชา

18
19

2/2
2/1

การขาย
เลขานุการ

20

2/2

เลขานุการ

21

ปวช.2

2/1

คอมพิวเตอร
กราฟก

22

ปวช.3

3/1

คอมพิวเตอร

3/2

คอมพิวเตอร

3/1
3/2
3/1

การขาย
การขาย
การบัญชี

27

3/2

การบัญชี

28

3/3

การบัญชี

29

3/4

การบัญชี

3/1

การเลขานุการ

23

24
25
26

30

ปวช.
ปวช.

ปวช.

วิชาที่เรียน

โปรแกรมตารางงาน
ระบบสารสนเทศ
ในงานเลขาฯ ,
โปรแกรมงานเลขา
ระบบสารสนเทศ
ในงานเลขาฯ ,
โปรแกรมงานเลขา
กราฟกสารสนเทศ
ออกแบบกราฟก
สติกเกอร
จริยธรรมงานอาชีพ,
โครงการ,โปรแกรม
นําเสนอขอมูล,ผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ,การสราง เว็บเพจ,โปรแกรม GUI
จริยธรรมงานอาชีพ,
โครงการ,โปรแกรม
นําเสนอขอมูล,ผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ,การสราง เว็บเพจ,โปรแกรม GUI
โปรแกรมกราฟก
โปรแกรมกราฟก
ประมวลผลคําประยุกต,
บัญชีกับคอม ฯ
ประมวลผลคําประยุกต,
บัญชีกับคอม ฯ
ประมวลผลคําประยุกต,
บัญชีกับคอม ฯ
ประมวลผลคําประยุกต,
บัญชีกับคอม ฯ
ประมวลผลคําประยุกต,
บัญชีกับคอม ฯ

จํานวนเครื่อง ผูเรียน อัตราสวน
คอมพิว เตอร ทั้งหมด คน:เครื่อง

ผลการ
ประเมิน

38
38

37
21

1:1
1:1

ดี
ดี

38

25

1:1

ดี

30

40

1:5:1

ดี

38

36

1:1

ดี

38

34

1:1

ดี

38
38
38

29
28
38

1:1
1:1
1:1

ดี
ดี
ดี

38

35

1:1

ดี

38

37

1:1

ดี

38

37

1:1

ดี

38

20

1:1

ดี
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จํานวน
หอง
ทั้งหมด

ระดับ

หอง

ประเภทวิชา

วิชาที่เรียน

ประมวลผลคําประยุกต,
บัญชีกับคอม ฯ
กราฟกอีดีทัศน
คอมฯ มัลติมีเดีย
เว็ปเพจชั้นสูง,
การสื่อสารขอมูล,
โปรแกรมฐานขอมูล,
โปรแกรมจาวา
คอมพิวเตอรในงาน
อาหาร
โปรแกรมบัญชี,
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต,
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี
โปรกแกรมบัญชี,
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต,
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี
รวม
เฉลี่ย

31

ปวช.

3/2

การเลขานุการ

32

ปวช.

3/1

33

ปวส.

2/1

คอมพิวเตอร
กราฟก
คอมพิวเตอร

34

ปวส.

2/1

35

36

ปวส.

2/1

อาหารและ
โภชนาการ
การบัญชี

2/2

การบัญชี

จํานวนเครื่อง ผูเรียน อัตราสวน
คอมพิว เตอร ทั้งหมด คน:เครื่อง

38

21

1:1

ดี

30

32

1:1

ดี

38

21

1:1

ดี

38

12

1:1

ดี

38

23

1:1

ดี

38

21

1:1

ดี

1,344

1,192

1:1

38

33.11

1:1

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. จากการจัดตารางสอนของแตละสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2551
จากงานหลักสูตรและการสอน
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ผลการ
ประเมิน

ปรับปรุง
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จุดเดนตัวบงชี้ที่ 13
1. คอมพิวเตอรอยูในสภาพใชการไดดี
2. มีบุคลากรรับผิดชอบหองปฏิบัติการ
3. บุคลากรสามารถตรวจเช็ค และซอมไดเองทําใหประหยัดและรวดเร็ว
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 13
1. วิทยาลัยฯ มีงบประมาณจํากัดทําใหการจัดหาคอมพิวเตอรเพิ่มทําไดยาก
2. พัฒนาการของซอฟทแวรทําใหคอมพิวเตอรที่ใชดอยประสิทธิภาพเร็ว
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขา
วิชาทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 14
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พืน้ ที่ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
คําอธิบาย
ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ไดแก หอประชุม โรง
อาหาร หองน้ํา หองปฏิบัติการ ศูนยวทิ ยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการ
เรียนรูดวยตนเอง หองอินเทอรเน็ต ที่มีสื่อที่หลากหลาย มีระบบการจัดเก็บที่
มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคนและสามารถรองรับการใหบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคม โรงฝกงาน พื้นทีฝ่ กปฏิบัติ โดยจัดใหมคี รุภณ
ั ฑ อุปกรณ
การศึกษาเพียงพอและเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
3. ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และศูนยวิทยบริการ
4. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ
5. จํานวนครุภณ
ั ฑ และอุปกรณที่มีอยูแตละสาขาวิชา ตามเกณฑครุภณ
ั ฑมาตรฐานขั้นพืน้ ฐาน
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ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 1
การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรง
ฝกงาน โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
1. มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ โดย
ผูมีสวนเกี่ยวของ
2. มีการใชอาคารสถานที่ตามกรอบที่
กําหนด
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใชอาคาร
สถานที่
4. มีการปรับปรุง จากผลการประเมิน
เกณฑการตัดสินองคประกอบที่ 1
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
พอใช ปฏิบัติขอ 1-3
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1-2
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 2
การจัดศูนยวทิ ยบริการ โดยพิจารณาจาก
ประเด็น ตอไปนี้
1. มีสื่อที่หลากหลาย
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน
ระบบการสืบคน
3. สามารถรองรับการใหบริการแกชุมชน
และสังคม
เกณฑการตัดสินองคประกอบที่ 2
ดี
ปฏิบัติทุกขอ
พอใช ปฏิบัติ 2 ขอ
ปรับปรุง ปฏิบัติ 1 ขอ

เกณฑการตัดสิน

ดี ผลการตัดสินแตละองคประกอบใน
ระดับดี 2 ใน 3
พอใช ผลการตัดสินแตละองคประกอบ
ในระดับ พอใช ทั้ง 3 องคประกอบ หรือ
ผาน เกณฑระดับ พอใช 2 องคประกอบ
ปรับปรุง ผลการตัดสินทุกองคประกอบ
อยูในระดับ ปรับปรุงทั้ง 3 องคประกอบ หรือ
มีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งอยูในระดับ
ปรับปรุง
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ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 3
การจัดครุภัณฑและอุปกรณ โดยพิจารณา
จากประเด็น
- จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนใน
สถานศึกษา
- จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในแต
ละสาขาวิชา เทียบกับเกณฑครุภัณฑมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน
เกณฑการตัดสินองคประกอบที่ 3
ดี
ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
พอใช รอยละ 80-90
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 80

เกณฑการตัดสิน

ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
1. ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 1 การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝก
งานอยูในเกณฑระดับ ดี
2. ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 2 การจัดศูนยวิทยบริการอยูใ นเกณฑระดับ ดี
3. ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 3 การจัดครุภณ
ั ฑและอุปกรณรอยละของสาขา
วิชาที่มีครุภณ
ั ฑ อุปกรณตามเกณฑมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐานอยูในเกณฑระดับ นอยกวารอยละ 80
ตองปรับปรุง
4. ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง เนื่องจากผลการตัดสินใน 3 องคประกอบมี
องคประกอบ หนึ่งอยูใ นระดับตองปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พืน้ ที่ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ
จากฝายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา
2. นําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดมาพิจารณาและทําการประเมินผล ดังนี้
2.1 พิจารณาองคประกอบที่ 1 การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงาน
2.2 พิจารณาองคประกอบที่ 2 การจัดศูนยวิทยบริการ
2.3 พิจารณาองคประกอบที่ 3 การจัดครุภณ
ั ฑและอุปกรณรอยละของสาขาวิชาที่มคี รุภณ
ั ฑ
อุปกรณ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 1 การจัดหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร และ
โรงฝกงานอยูในเกณฑระดับ ดี ดังนี้
1.1 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีการวางแผนในการใชอาคารสถานที่ภายใน
วิทยาลัยฯ อยางเหมาะสม โดยอาคารทีใ่ ชเปนหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร หองประชุม โรงอาหารสํานักงาน
จํานวน 4 อาคาร ดังนี้
- อาคาร 1 หองเรียน หองปฏิบัติการ คณะวิชาบริหารธุรกิจ และสํานักงาน หอง
ประชุม โรงอาหาร
- อาคาร 2 หองเรียน หองปฏิบัติการ คณะวิชาคหกรรมศาสตร แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง หองประชุม
- อาคาร 3 หองเรียนคณะวิชาพืน้ ฐาน หองโสตทัศนศึกษา หองสมุด
- อาคาร 4 หองเรียน หองปฏิบัติการ คณะศิลปกรรม แผนกวิชาวิทยาศาสตร
ธนาคารขยะ และสํานักงาน
- สนาม 1 และสนาม 2
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การวางแผนการใชอาคารสถานที่ ในการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการใชงาน ดังนี้
ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

หอง

สาขาวิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

การขาย-การตลาด
การขาย-การตลาด
ปฏิบัติการบัญชี
พิมพดีดไทย 1
ทฤษฎีคณะบริหารธุรกิจ
ปฏิบัติการบัญชี
ปฏิบัติการบัญชี
พิมพดีดไทย 2
ทฤษฎีเลขานุการ
พิมพดีดอังกฤษ
ปฏิบัติสํานักงาน
พิมพดีดอังกฤษ
ปฏิบัติการเบเกอรี่
ปฏิบัติการอาหารไทย
ปฏิบัติการอาหารไทย
สนาม 1
สนาม 2
ปฏิบัติการดอกไมสด

121
122
123
132
133
134
135
141
142
143
144
145
222
223
225
สนาม
สนาม
232

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
ทุกแผนก
ทุกแผนก
คหกรรม

ลักษณะการใชหอง
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา
37
4
38
5
39
10
25
32
2
37
8
39
9
24
30
1
32
20
31
14
1
19
1
26
1
32
25
29
-

การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
92.50
26.66
95.00
33.33
97.50
66.66
62.50
80.00
13.33
92.50
53.33
97.50
60.00
60.00
75.00
6.66
80.00
37.50
20.00
77.50
35.00
6.66
47.50
6.66
65.00
6.66
40.00
62.50
72.50
-

116
ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ตอ)
ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

หอง

สาขาวิชา

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ปฏิบัติการดอกไมประดิษฐ
ปฏิบัติศิลปะประดิษฐ
หอง INTERNET
หองสมุด
ปฏิบัติการจักรคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการตัดเย็บ 1
ปฏิบัติการตัดเย็บ 2
ปฏิบัติการตัดเย็บ 3
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พื้นฐาน
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
จริยธรรม
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร

233
234
236

คหกรรม
คหกรรม
ทุกแผนก
ทุกแผนก
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
พช. คห.
พช. คห.
พช. คห.
พช. คห.
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก

241
242
243
245
251A
252A
252B
262
331
332
333
335
336
341
342
343
345
346
412
413
423

ลักษณะการใชหอง
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา
24
2
20
40
5
40
35
30
3
30
1
40
29
5
32
7
30
28
4
38
4
33
2
36
31
33
30
1
36
31
1
27
32
33
4
31
3
26
2

การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
60.00
13.33
50.00
100
33.33
100
87.50
75.00
20.00
75.00
6.66
100.00
72.50
33.33
80.00
46.66
75.00
70.00
26.66
95.00
60.00
82.50
13.33
90.00
77.50
82.50
75.00
6.66
90.00
77.50
6.66
67.50
80.00
82.50
26.66
77.50
20.00
65.00
13.33

117
ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ตอ)
ลักษณะการใชหอง
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา
15
20
28
1
24
1

การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
37.50
50.00
70.00
6.66
60.00
6.66

ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

หอง

สาขาวิชา

43.
44.
45.
46.
47

ปฏิบัติการถายภาพ
พื้นฐาน
ปฏิบัติการเขียนแบบ
พื้นฐาน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ศิลปกรรม
ปฏิบัติการเขียนแบบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ
สนาม 1
สนาม 2
หองโสตทัศนศึกษา

424
425
426
427

ศิลปกรรม
ทุกแผนก
ศิลปกรรม
ทุกแผนก

431

ศิลปกรรม

7

-

17.50

-

432
433
-

ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก

18
29
40
40
40

1
-

45.00
72.50
100.00
100.00
100.00

6.66
-

48.
49.
50.
51.
52.

ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

หอง

สาขาวิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การขาย – การตลาด
การขาย – การตลาด
ปฏิบัติการบัญชี 1
พิมพดีดไทย
ทฤษฎีคณะบริหารธุรกิจ
ปฏิบัติการบัญชี 2
ปฏิบัติการบัญชี 3

121
122
123
132
133
134
135

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

ลักษณะการใชหอง
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา
38
2
39
7
40
8
35
36
2
37
1
37
5

การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
95.00
13.33
97.50
46.66
100.00
53.33
87.50
90.00
13.33
92.50
6.66
92.50
33.33

118
ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ตอ)
ลักษณะการใชหอ ง
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา
32
40
1
16
25
39
32
2
34
2
33
1
35
1
35
3
33
3
40
10
-

การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
80.00
100.00
6.66
10.00
62.50
97.50
80.00
13.33
85.00
13.33
82.50
6.66
87.50
6.66
87.50
20.00
82.50
20.00
100.00
25.00
-

ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

หอง

สาขาวิชา

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

พิมพดีดไทย
ทฤษฎีเลขานุการ
พิมพดีดอังกฤษ 1
ปฏิบัติสํานักงาน
ทฤษฎีเลขานุการ
เบเกอรี่
ปฏิบัติการอาหารไทย
ปฏิบัติการอาหารไทย
หนาลิฟต ชั้น 3
ปฏิบัติดอกไมสด
ปฏิบัติดอกไมประดิษฐ
ปฏิบัติศิลปะประดิษฐ
INTERNET
หนาลิฟต ชั้น 3
หองปฏิบัติการจักร
คอมพิวเตอร
ปฏิบัติการตัดเย็บ 1
ปฏิบัติการตัดเย็บ 2
ปฏิบัติการตัดเย็บ 3
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร

141
142
143
144
145
222
223
225

หนาลิฟต

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
ทุกแผนก
คหกรรม

241

คหกรรม

-

-

-

-

242
243
245
251A
252A
252B
261
262
331

คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
พช. คห.
พช. คห.
พช. คห.
ทุกแผนก
พช. คห.
พช. คห.

32
33
33
39
38
38
38
36
36

2
2
2
1
4
1
2
3

80.00
82.50
82.50
97.50
95.00
95.00
95.00
90.00
90.00

13.33
13.33
13.33
6.66
26.66
6.66
13.33
20.00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

หนาลิฟต

232
233
234
236

119

ที่
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49.
50.
51.
52.
53.
54

ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ตอ)
ลักษณะการใชหอง
การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ
หอง
สาขาวิชา
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
331
พช. คห.
36
3
90.00
20.00
ภาษาอังกฤษ
332
ทุกแผนก
37
92.50
ภาษาไทย
333
ทุกแผนก
40
3
100.00
20.00
สังคมศึกษา
335
ทุกแผนก
39
1
97.50
6.66
พื้นฐาน
336
ทุกแผนก
38
95.00
คณิตศาสตร
341
ทุกแผนก
39
2
97.50
13.33
คณิตศาสตร
342
ทุกแผนก
39
2
97.50
13.33
ภาษาไทย
343
ทุกแผนก
37
92.50
สังคมศึกษา
345
ทุกแผนก
39
97.50
จริยธรรม
346
ทุกแผนก
39
97.50
วิทยาศาสตร
412
ทุกแผนก
40
1
100.00
6.66
วิทยาศาสตร
413
ทุกแผนก
37
92.50
ปฏิบัติการถายภาพ
423
ทุกแผนก
35
87.50
วาดเขียน
424
ทุกแผนก
24
60.00
พื้นฐาน
425
ทุกแผนก
39
97.50
พื้นฐาน
426
ทุกแผนก
33
82.50
พื้นฐาน
427
ทุกแผนก
33
82.50
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
431
ศิลปกรรม
28
70.00
ศิลปกรรม
ปฏิบัติการเขียนแบบ
432
ศิลปกรรม
27
67.50
หองเขียนแบบ
433
ศิลปกรรม
30
1
75.00
6.66
สนาม 1
ทุกแผนก
40
100.00
สนาม 2
ทุกแผนก
40
100.00
หองสมุด
324-326 ทุกแผนก
40
100.00
-

120
ตารางการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ ตลอดปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ลักษณะการใชหอง
การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ที่ ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ
หอง
สาขาวิชา
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
1. การขาย-การตลาด
121
พณิชยการ
75
6
93.75
20.00
2. การขาย-การตลาด
122
พณิชยการ
77
12
96.25
40.00
3. ปฏิบัติการบัญชี
123
พณิชยการ
79
18
97.50
60.00
4. พิมพดีดไทย 1
132
พณิชยการ
60
75.00
5. ทฤษฎีคณะบริหารธุรกิจ
133
พณิชยการ
68
4
85.00
13.33
6. ปฏิบัติการบัญชี
134
พณิชยการ
74
9
92.50
30.00
7. ปฏิบัติการบัญชี
135
พณิชยการ
76
14
95.00
46.66
8. พิมพดีดไทย 2
141
พณิชยการ
56
70.00
9. ทฤษฎีเลขานุการ
142
พณิชยการ
70
2
87.50
6.66
10. พิมพดีดอังกฤษ
143
พณิชยการ
48
60.00
11. ปฏิบัติสํานักงาน
144
พณิชยการ
45
56.25
12. พิมพดีดอังกฤษ
145
พณิชยการ
70
87.50
13. ปฏิบัติการเบเกอรี่
222
คหกรรม
46
3
57.50
10.00
14. ปฏิบัติการอาหารไทย
223
คหกรรม
53
3
66.25
10.00
15. ปฏิบัติการอาหารไทย
225
คหกรรม
59
2
73.75
6.66
16. อาหารและเบเกอรี่
เบเกอรี่ คหกรรม
32
2
80.00
13.33
17. หนาลิฟต ชั้น 3
หนาลิฟต คหกรรม
10
25.00
18. ปฏิบัตกิ ารดอกไมสด
232
คหกรรม
64
1
80.00
3.33
19. ปฏิบัตกิ ารดอกไมประดิษฐ
233
คหกรรม
59
5
73.75
16.66
20. ปฏิบัติศิลปประดิษฐ
234
คหกรรม
53
3
66.25
10.00
21. Internet
236
ทุกแผนก
80
5
100.00
16.66
22. หองสมุด
325
ทุกแผนก
80
100.00
23. ปฏิบัติจักรคอมพิวเตอร
241
คหกรรม
35
87.50
24. ปฏิบัติการตัดเย็บ 1
242
คหกรรม
62
77.50
5
16.66
25. ปฏิบัติการตัดเย็บ 2
243
คหกรรม
66
3
82.50
10.00

121

ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

หองปฏิบัตกิ ารตัดเย็บ 3
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองภาษาอังกฤษ
หองภาษาไทย
หองสังคม
หองพื้นฐาน
หองคณิตศาสตร
หองคณิตศาสตร
หองภาษาไทย
หองสังคมศึกษา
หองจริยธรรม
หองวิทยาศาสตร
หองวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการถายภาพ
พื้นฐาน
ปฏิบัติการเขียนแบบ
พื้นฐาน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ศิลปกรรม
ปฏิบัติการเขียนแบบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ
สนาม 1
สนาม 2
หองโสตทัศนศึกษา

49.
50.
51.
52.
53.

ตารางการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ ตลอดปการศึกษา 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ตอ)
ลักษณะการใชหอง
การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
หอง
สาขาวิชา
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
245
คหกรรม
73
2
91.25
6.66
251A
พช.คห.
68
6
85.00
20.00
252A
พช.คห.
70
11
87.50
36.66
252B
พช.คห.
68
85.00
262
พช.คห.
64
6
80.00
40.00
261
ทุกแผนก
38
1
95.00
3.33
331
ทุกแผนก
69
8
86.25
26.66
332
ทุกแผนก
70
2
87.50
13.33
333
ทุกแผนก
76
3
95.00
20.00
335
ทุกแผนก
70
2
87.50
6.66
336
ทุกแผนก
71
88.75
341
ทุกแผนก
69
3
86.25
10.00
342
ทุกแผนก
75
2
93.75
6.66
343
ทุกแผนก
68
1
85.00
6.66
345
ทุกแผนก
66
82.50
346
ทุกแผนก
71
88.75
412
ทุกแผนก
73
5
91.25
16.66
413
ทุกแผนก
68
3
85.00
20.00
424
ศิลปกรรม
39
48.75
425
ทุกแผนก
59
73.75
426
ศิลปกรรม
61
1
76.25
6.66
427
ทุกแผนก
57
1
71.25
6.66
431

ศิลปกรรม

35

-

43.75

-

432
433
-

ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก

45
59
80
80
40

2
-

56.25
73.75
100.00
100
100

13.33
-
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จากตารางการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งมีจํานวน
หองทั้งหมด 54 หองตอจํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,792 คน โดยมีจํานวนหองเรียน และหองปฏิบัติการ
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เรียน โดยคิดเฉลี่ยเปนคารอยละ 100
1.2 นอกจากหองเรียน และหองปฏิบัติการแลวภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ยังมีหองน้ํา
เพื่อใหบริการแก ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาไดอยางเพียงพอ โดยอาคารแตละอาคารจะมีหองน้ําทุก
ชั้นและทุกอาคาร รวมทั้งสิ้น 78 หอง โดยแยกตามรายละเอียด ดังนี้
- หองน้ําอาจารยหญิง จํานวน 16 หอง
- หองน้ําอาจารยชาย จํานวน 15 หอง
- หองน้ํานักเรียนหญิง จํานวน 33 หอง
- หองน้ํานักเรียนชาย จํานวน 14 หอง
จากรายละเอียดจํานวนหองน้ําของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ใหบริการมีความเพียงพอกับ
จํานวนผูใชบริการ คิดเปนคาเฉลีย่ รอยละ 100
1.3 หองประชุม ทางวิทยาลัยไดจัดสถานที่สําหรับทําเปนหองประชุม จํานวนทั้งสิ้น 7 แหง
ประกอบดวย
- หองโสตทัศนศึกษา สําหรับประชุมครู สําหรับกลุมใหญ
- หองมูลนิธิอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (หองประชุมเล็ก) สําหรับกลุมยอย
- หองสมุด สําหรับกลุมยอย
- ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
- หอประชุมในโรงอาหาร
- บริเวณลานอเนกประสงค
- สํานักงานประกันคุณภาพ
จากจํานวนสถานที่ที่จัดเปนหองประชุมมีปริมาณที่เพียงพอทั้งการประชุมครู นักเรียน
นักศึกษา หรือการประชุมอืน่ ๆ คิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แผนกวิชา
2. งานหลักสูตรและการสอน
3. งานอาคารสถานที่
สรุปผลการประเมิน



ดี

พอใช

ปรับปรุง
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2. ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 2 การจัดศูนยวิทยบริการอยูใ นเกณฑระดับ ดี
ดังนี้
ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบดวย หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
และหองบริการทางอิน เทอรเน็ต ไดดําเนิน การจัด การบริก ารที่ดีและมีประสิทธิภ าพในการใหบริก าร
สามารถรองรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการบริการชุมชน และสังคม เพื่อใหครู อาจารย
นักเรียน นักศึกษา และผูใชบริการสามารถใชบริการไดตามความสนใจ โดยมีระบบการใหบริการและการ
บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. งานหองสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 ปจจุบันตั้งอยูบริเวณชั้น 2
ของอาคาร 3 ขนาด 2 หองเรียนมีพื้นที่ 220 ตารางเมตร ไดมีการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุด
ซึ่งทางหองสรุปจะจัดทําแผนพัฒนาหองสมุดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนเครื่องมือและกําหนดทิศทาง
ในการดําเนินงานในการพัฒนาหองสมุดใหสอดคลองกับหนาที่และเปาหมายในการจัดการศึกษา โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 งบประมาณที่หองสมุดไดรบั การจัดสรรประจําปการศึกษา 2550 และงบประมาณป 2551 ดังนี้
รายการ
1. คาวัสดุ หนังสือ
ตําราเรียน
2. คาวัสดุสาํ นักงาน
3. โครงการพัฒนา
โปรแกรมหองสมุดเพื่อ
เขาสูการบริการทาง
อินเตอรเน็ต
4. โครงการสงเสริม
ปญญาพัฒนาความคิดฯ
รวม

เงินงบประมาณ
ป 2550 ป 2551

เงินอุดหนุน
ป 2550 ป 2551

เงินบํารุงการศึกษา
ป 2550 ป 2551

20,000

20,000

80,000

80,000

-

-

-

15,000
-

-

20,000
-

-

11,000

-

-

-

-

-

5,000

20,000

35,000

80,000

100,000

-

16,000

หมายเหตุ
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1.2 การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ (หนังสือวิชาการ หนังสืออางอิง
หนังสือแบบเรียน หนังสือนวนิยาย) ซึ่งตรงตามสาขาที่เปดสอน โดยทรัพยากรสารสนเทศมีทั้งสิ้น
21,747 เลม เมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 1,792 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว
จํานวนนักเรียน นักศึกษา 1 คน ตอจํานวนหนังสือ 10 เลม คิดเปนรอยละ 100
1.3 การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ (วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ
จุลสาร และกฤตภาค) มีจํานวนเพียงพอกับความตองการกับผูใชบริการ ดังนี้
- วารสาร นิตยสาร จํานวน 13 รายการ (รายสัปดาห รายปกษ และรายเดือน)
- หนังสือพิมพ จํานวน 9 รายการ (ภาษาไทย 6 รายการ ภาษาอังกฤษ 3 รายการ)
- จุลสาร จํานวน 1,506 ฉบับ (ปการศึกษา 2551)
- กฤตภาค จํานวน 108 เรื่อง (ปการศึกษา 2551)
- วารสาร นิตยสาร รวมเลม จํานวน 35 ฉบับ (ปการศึกษา 2551)
1.4 การใหบริการดานครุภัณฑ สื่อโสตทัศน มีการจัดใหบริการบางประเภทเทานั้น โดยจัดบริการไว
ในมุมวีดิทัศน เนื่องจากสื่อสวนใหญจะอยูใ นฝายของงานสื่อการเรียน การสอน ประกอบดวย
- สไลด จํานวน 6 เรื่อง
- วีดิทัศน จํานวน 5 เรื่อง
- วีซีดี จํานวน 8 เรื่อง
- ซีดี – รอม จํานวน 2 เรื่อง
- เทปบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเลนเทปบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉายสไลด จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเลนวีดิทัศน จํานวน 1 เครื่อง
- แผนที่ประเทศไทย จํานวน 2 ชุด
1.5 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
การใหบริการในดานตาง ๆ ของหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรตี ลอดปการศึกษา 2551 มีผูเขาใช
ประกอบดวย ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลในชุมชน จํานวนทั้งสิ้น
56,380 คน
จากการใหบริ ก ารในดา นต าง ๆ ของห องสมุด วิท ยาลั ยอาชี ว ศึก ษาสุพ รรณบุรี ซึ่งเปน ไปตาม
แผนพัฒนา โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยูเสมอ และจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ ชบริการในดานตาง ๆ มีความเหมาะสมในระดับ มาก คิดเปนรอยละ 100
2. การใหบริการศูนยการเรียนรูด วยตนเอง (SELF LANGUAGE LEARNING CENTER)
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ไดจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของการจัดการศึกษาในปจจุบัน โดยเนนเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน การฝกทักษะกระบวนการคิด
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การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ คิดเปน ทําเปน ฝกนิสัยรักการอาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ดานไวยากรณทั้ง 4 ด าน คือการฟง พูด อาน เขียน โดยสงเสริมสนั บสนุน ใหผูสอนสามารถจั ด
บรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ไดจัดใหบริการ ดังนี้
1. ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง จัดแบงพื้นที่ศูนยในการใหบริการในดานตาง ๆ
1.1 การใหบริการใหคําปรึกษาทางดานภาษาอังกฤษ
1.2 การใหบริการทาง INTERNET
1.3 การใหบริการฝกการฟง – พูด
1.4 การใหบริการทางมัลติมีเดีย
1.5 การใหบริการฝกการอาน – เขียน ไวยากรณ
2. หองอเนกประสงค ประกอบดวย สวนฝกทักษะการฟง และมัลติมีเดีย
3. หองปฏิบัติการทางภาษา และมัลติมีเดีย
4. หองโฮมเธียเตอร
5. การใหบริการดานสื่อตาง ๆ
5.1 แบบฝกทักษะอานเขียน
5.2 เทปเพลง
5.3 เทปสื่อการศึกษา
5.4 วิซีดีภาพยนตร เพลง
5.5 วีดีโอเพื่อการศึกษา
5.6 หนังสือแบบฝกทักษะการพูด – ฟง
5.7 หนังสือความรูทั่วไป
5.8 นิตยสาร
5.9 หนังสือพิมพ
5.10 พจนานุกรม
5.11 รายการตาง ๆ จาก UBC เคเบิลทีวี
5.12 ปายนิเทศ
6. จัดทําสถิติการเขาใชบริการของศูนยการเรียนรูด วยตนเอง เปนรายเดือน
7. จัดทําสถิติการยืมหนังสือของศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง เปนรายเดือน
จากการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีผูเขาใชจํานวน
ทั้งสิ้น 1,792 คน (นักเรียน นักศึกษาทุกคนตองใชศูนยการเรียนรูดวยตนเอง) การพัฒนาปรับปรุงในการ
ใหบริการในดานตาง ๆ อยูตลอดเวลา จึงเปนแหลงเรียนรูอีก 1 แหงภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ผูเรียนไดมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ
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3. การใหบริการศูนยอนิ เทอรเน็ต (INTERNET CENTER)
การดําเนินการจัดตั้งศูนยอินเทอรเน็ต (Internet Center) ไดเริ่มดําเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยมี
วัตถุประสงคใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาคนควาหาขอมูล เพื่อประกอบการเรียนการสอน
โดยศูนยจัดตั้งอยูที่ หอง 236 อาคาร 3 ใชเปนหองเรียนในรายวิชาอินเทอรเน็ต และเปดใหบริการสืบคน
ทางอินเทอรเน็ตแกนักเรียน นักศึกษา ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น.
ศูนยอินเทอรเน็ต ไดจดั การใหบริการ ดังนี้
1. จัดเตรียมครุภณ
ั ฑ คอมพิวเตอร จํานวน 40 ชุดสําหรับการใหบริการ
2. สํารวจและดําเนินการจัดซอมวัสดุ ครุภัณฑ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
3. ใหบริการดานเครือขายอินเทอรเน็ต ภายในวิทยาลัยทุกหนวยงาน
4. จัดทําสถิติการเขาใชบริการหองอินเทอรเน็ตเปนประจําทุกเดือน
จากการใหบริการของศูนยอินเทอรเน็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรตี ลอดปการศึกษา 2551
มีผูเขาใชบริการศูนยอินเทอรเน็ตจํานวน 13,803 คน โดยจัดเปนแหลงเรียนรูที่ผูเรียนสามารถที่จะใช
ศึกษาคนควาหาความรูไดนอกเหนือจากหองสมุด และศูนยเรียนรูดว ยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการใหบริการของศูนยวิทยบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบดวย
หองสมุด ศูน ยการเรียนรูดวยตนเอง และศูนยอิน เทอรเ น็ต โดยสถานศึกษามีระบบการจัดการในการ
ดําเนินศูนยวิทยบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีสื่อการเรียนรูที่หลากหลายครบทุกสาขาวิชาที่เปดสอน มี
ครุภัณฑเพียงพอกับ การใชงาน มีการบริก ารสืบ คนที่ทัน สมัย มีการจัดทําสถิติก ารใชบริการดานตาง ๆ
อยางสม่ําเสมอ และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานหองสมุด
2. ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง
3. ศูนยอินเทอรเน็ต
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานหองสมุด
2. ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง
3. ศูนยอินเทอรเน็ต
สรุปผลการประเมิน



ดี

พอใช

ปรับปรุง
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3. ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 3 การจัดครุภัณฑและอุปกรณรอยละของวิชาที่
มีครุภัณฑ อุปกรณตามเกณฑครุภัณฑมาตรฐานขั้นพืน้ ฐานอยูใ นระดับ ดี ดังนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดจัดหาเครื่องใชครุภัณฑและอุปกรณที่มีคุณภาพสูงไวประกอบการ
เรียนการสอนทั้งใจภาคทฤษฏี และในการฝกภาคปฏิบัติวิชาชีพ เพราะสามารถใชงานไดนาน ทนทานอ
การฝกปฏิบัติ และลดปญหาการขัดของเสื่อมชํารุด ตลอดจนคาใชจายในการซอม และการหยุด ชะงัก
ระหวางการฝกปฏบัติ เครื่องมือและอุปกรณที่จัดหา ทางวิทยาลัยฯ จึงจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและที่ใ ช
ทั่วไปในทองถิน่ เพื่อผูเรียนจะไดมีแนวทางในการทํางานไดทั้งในวงการธุรกิจตามสายวิชาชีพ และการ
ประกอบอาชีพ
จากการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ของแผนกวิชาตาง ๆ เมื่อเทียบกับเกณฑครุภัณฑมาตรฐาน
ขั้น พื้ น ฐานแล ว มีบ างแผนกวิชาที่จํา นวนครุ ภัณ ฑ ยั งไม เพี ยงพอบ า ง แตท างวิทยาลัย ฯไดจัด สรร
งบประมาณเพิ่มใหตามความตองการมากยิ่งขึ้น สวนวัสดุอุปกรณในการเรียน การสอนของแตละแผนก
วิชามีความเพียงพอ ดังนั้นเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยูในระดับ พอใช มีเกณฑ
อยูในระดับ รอยละ 80
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แผนกวิชาทุกแผนก
2. งานอาคารสถานที่
3. งานหองสมุด
4. ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง
5. ศูนยอินเทอรเน็ต
สรุปผลการประเมิน

 ดี

พอใช

ปรับปรุง
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จุดเดนตัวบงชี้ที่ 14
จากองคประกอบที่ 1 การจัดหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร หองประชุม และหองน้ํามีความเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับ ดี
จากองคประกอบที่ 2 การจัดศูนยวิทยบริการ คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับ ดี
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 14
จากองคประกอบที่ 3 การจัดครุภณ
ั ฑและอุปกรณของแผนกวิชา ตามเกณฑมาตรฐานขัน้ พื้นฐานอยูใ น
ระดับ รอยละ 80 อยูใ นระดับ พอใช
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 15

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูใ นสถานศึกษา

วิธีการดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจําตัวบงชี้ที่ 15 ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจเปนระดับคุณภาพของ
การจัด ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่ งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อ ตอการเรี ยนรูข องทุ ก
สาขางาน แลวนําขอมูลดังกลาวมาคิดเปนรอยละของขอมูลที่ใชประกอบการพิจารณาทั้งหมด และจึงนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาแตละสาขางานมีคุณภาพอยูในระดับใด ผานเกณฑการประเมินหรือไม
แลวจึงนําจํานวนสาขางานที่ผานเกณฑการประเมินมาคิดเทียบเพื่อหารอยละของสาขางานที่มีการจัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และนําไปเทียบกับเกณฑการตัดสินอีกครั้งเพื่อจัดระดับคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 15 เรื่องระดับคุณภาพ
การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
ดังนี้

ที่
ปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรมีเพียงพอและเหมาะสม
สถานที่และการจัดเก็บวัสดุเครื่องมือเก็บไดเหมาะสมเปนระเบียบ
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนมีเพียงพอและไวอยางเหมาะสม
บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ
อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานมีเพียงพอและเหมาะสม
แสดงและเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยางสม่ําเสมอ
รอยละ
เกณฑการตัดสิน

ระดับปวช.
1
ตัดเย็บเสื้อผา
2
อาหารและโภชนาการ
3
คหกรรมการผลิต
4
การบัญชี
5
การขาย
6
การเลขานุการ
7
คอมพิวเตอรธุรกิจ
8
ธุรกิจคาปลีก
9
การออกแบบ
10 คอมพิวเตอรกราฟก
ระดับปวส.
11 เทคโนโลยีผา
12 อาหารและโภชนาการ
13 คหกรรมศาสตร
14 การบัญชี
15 การตลาด
16 การเลขานุการ
17 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณอัคคีภัยมีเพียงพอและเหมาะสม

สาขางาน
ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัยมีเพียงพอและเหมาะสม
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

3
3
2
2
2
2
3
2
2
2

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

96
100
92
88
88
88
88
88
83
83

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
3

2
3
2
2
2
2
3

2
3
2
2
2
2
2

96
100
88
88
88
88
92

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตารางแสดงรอยละและระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูใ นสถานศึกษา ทั้งหมด 17 สาขางาน พบวาทุกสาขางานมีการ
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมอยูในระดับคุณภาพ ดี สรุปเปนรอยละ 100 ดังนี้

ขอมูลการตัดสิน

จํานวน
สาขางาน
ทั้งหมด

จํานวน
สาขางาน
ที่ผาน

รอยละ

ระดับ
คุณภาพ

รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทีเ่ อื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ

17

17

100

ดี

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. เอกสารสรุปขอมูลการจัดระบบความปลอดภัยในแตละสาขางาน
2. หัวหนาแผนกวิชา ในแตละสาขาวิชา
3. สถานที่จริงทั้งภายในและภายนอกหองเรียน หองปฏิบัติการ การจัดระบบอุปกรณ เครือ่ งมือ
เครื่องจักรในแตละสาขางาน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 15
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ 15
- ควรมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในแตละสาขางาน
- ควรมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภยั ในแตละสาขางานเพิ่ม

132
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 16
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจแฟมคําสั่งเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากงานสารบรรณ
4. สํารวจการเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทะเบียนคุมการอบรมสัมมนาประจําปการศึกษา 2550
ที่งานบุคลากร
5. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.6 ตัวบงชี้ที่ 16
6. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ปการศึกษา 2551
1. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น
= 81 คน
2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ = 81 คน
3. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ รอยละ 100
จํานวนอาจารย
ฝาย/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
จํานวนอาจารย
รอยละ
ที่ไดรบั การอบรม
1. ฝายบริหาร
1 X 100/1 = 100.00
1
1
1.1 ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
4 X 100/4 = 100.00
4
4
1.2 รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
2. คณะวิชาพื้นฐาน
9 X 100/9 = 100.00
9
9
2.1 แผนกวิชาสามัญ
13 X 100/13 = 100.00
13
13
2.2 แผนกวิชาสัมพันธ
3. คณะวิชาคหกรรม
5 X 100/5 = 100.00
5
5
3.1 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
6 X 100/6 = 100.00
6
6
3.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5 X 100/5 = 100.00
5
5
3.3 แผนกวิชาคหกรรม
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ฝาย/ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จํานวนอาจารย

4. คณะวิชาบริหารธุรกิจ
4.1 แผนกวิชาการบัญชี
4.2 แผนกวิชาการขาย-การตลาด
4.3 แผนกวิชาการเลขานุการ
4.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
5. คณะวิชาศิลปกรรม
5.1 แผนกวิชาการออกแบบ
5.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค
6. บุคลากรทางการศึกษา
6.1 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5
รวม
(แหลงขอมูล – งานบุคลากร

จํานวนอาจารย
ที่ไดรบั การอบรม

รอยละ

10
6
8
8

9
6
7
8

9 X 100/9 = 100.00
6 X 100/6 = 100.00
7 X 100/7 = 100.00
8 X 100/8 = 100.00

3
2

3
2

3 X 100/3 = 100.00
2 X 100/2 = 100.00

1
81

1
81

1 X 100/1 = 100 %
100%

การวิเคราะหขอมูล - คํานวณคารอยละ)

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ณ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2551
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ สิ้น
ประกอบดวย :
ฝายบริหาร
ครูผูสอน : ขาราชการครู 59 คน
: พนักงานราชการ 2 คน
: ครูจางสอน 13 คน รวมครูผูสอนทั้งสิ้น
บุคลากรทางการศึกษา
รวมจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ สิ้น

= 81 คน
5 คน

75 คน
1 คน
= 81 คน
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แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แฟมคําสั่งเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากงานสารบรรณ
2. ทะเบียนคุมการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปการศึกษา 2550
จากงานบุคลากร
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 16
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่
ทีร่ ับผิดชอบ ในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา รวมไปจนถึงการทัศนศึกษา และการศึกษาดูงาน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมง ตอคนตอป
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาในวิชาชีพ หรือ
หนาที่ที่รับผิดชอบมาพัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
อยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 16
-

135
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบปกติและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 17
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ฝาย / แผนกวิชา / งาน ดําเนินงาน โดยบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลจากสวนงานตาง ๆ ประกอบดวย คน สถานที่
วัสดุ - อุปกรณ เงิน
3. นําขอมูลที่รวบรวมมาจัดแยกตามทรัพยากรทีร่ ะบุ และนับจํานวนเพื่อทําการสรุปตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการะมดทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
คิดเปนจํานวนครั้งได 121 ครั้ง
ตารางสรุปจํานวนครั้งในการระดมทรัพยาการภายใน ภายนอกสถานศึกษา
ปการศึกษา 2551
การระดมทรัพยากร
จํานวนครั้งในการระดมทรัพยากร
อื่น ๆ รวม
บุคคล เงิน พาหนะ เครื่องจักร
วัสดุ อุปกรณ
ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
43
67
3
3
4
1
รวม
43
67
3
3
4
1
121

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
หัวหนาคณะ หัวหนาแผนก หัวหนางานและครูผูสอนในแตละแผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ปรับปรุง
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จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 17
1. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
2. ผูเรียนไดรับความรู ทักษะวิชาชีพ จากบุคลากรภายในและภายนอก
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 17
-

137
มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 18

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบปกติและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ

วิธีการดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. สํารวจสถานประกอบการที่ยินดีเขารวมโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชน
2. จัดทําเอกสารขอความอนุเคราะหนักเรียน นักศึกษา ฝกงานทั้งระบบปกติและ
ระบบทวิภาคีและเอกสารตอบรับ เอกสารสงตัวเขาฝกงาน แบบประเมินของสถาน
ประกอบการ
3. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการและรายชื่อนักเรียน นักศึกษาฝกงานแยกตาม
สาขางาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนสถานประกอบการจํานวน 164 แหง ยินดีรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งระบบปกติ
และทั้งระบบทวิภาคี
2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ฝกงานทั้งระบบปกติและทั้งระบบทวิภาคี รวม 587 คน
3. จากเกณฑการประเมิน
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ลําดับที่
หลักสูตร
จํานวนสถานประกอบการที่
หมายเหตุ
รวมจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2551
1
ระดับ ปวช.
106
สถานประกอบการ
ดังกลาวมีจํานวนผูเรียน
2
ระดับ ปวช. ทวิภาคี
9
ที่ฝกงานรวมกันทั้ง
3
ระดับ ปวส.
49
นักศึกษาภาคปกติและ
รวม
164
ทวิภาคี

138
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติ
มีสถานประกอบการทีจ่ ัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จํานวน 164 แหง
ดี
พอใช
ปรับปรุง

มีสถานประกอบการมากกวา 14 แหง
มีสถานประกอบการ 10 - 14 แหง
มีสถานประกอบการนอยกวา 10 แหง

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. เอกสารขอความอนุเคราะห
2. เอกสารสงตัว และเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ

สรุปผลการประเมิน

 ดี



พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 18
มีจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจํานวนมาก ทั้งในระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 18
-

139
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 19
จํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูท รงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. จัดทําแบบฟอรมเพื่อรวบรวมขอมูลการเชิญผูเชี่ยวชาญวิทยากรมาบรรยาย จากแผนกวิชา
2. รวบรวมขอมูล และนํามาสรุป วิเคราะห จําแนกตามประเภทวิชา
3. นําขอมูลมาสรุปเปนคารอยละ จํานวนนับ ระดับคุณภาพ เทียบกับเกณฑ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีว ศึก ษาสุพรรณบุรี มีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณ วุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสว นรว ม
ในการพัฒนาผูเรียน จํานวน 32 คน เปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษา ดังนี้
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

แผนกวิชา

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
การบัญชี
การเลขานุการ
การขายและการตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม
พื้นฐาน
รวม
คิดเปนรอยละ

จํานวนคน - ชั่วโมง
ของผูเชี่ยวชาญ
ตามเปาหมาย
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
100

จํานวนคน - ชั่วโมง
ของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีสวนรวม
1
2
6
15
4
18
3
8
3
10
12
23
2
4
1
68
32
148
100

ระดับ

พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ดี
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ดี
มีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน มากกวารอยละ 89
พอใช มีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน รอยละ 75 - 89
ปรับปรุง มีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน นอยกวารอยละ 75
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1.หัวหนาคณะ
2.หัวหนาแผนก
3. ครูผูสอน
4. งานสารบรรณ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 19
แผนกวิชามีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 19
1. เพิ่มปริมาณผูเชี่ยวชาญในทุกภาคเรียน / ทุกแผนกวิชา
2. เพิ่มชั่วโมงในการบรรยายของวิทยากรภายนอก โดยกําหนด 2 ชั่วโมงขึ้นไป
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 20
อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคณ
ุ วุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจขอมูลครูที่มคี ุณวุฒิวิชาชีพจากงานบุคลากร
4. สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 จากงานทะเบียน
5. สํารวจวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2551 จากงานหลักสูตรและการสอน
6. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 20
7. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 : อัตราสวนจํานวนครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอจํานวนนักเรียนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาชีพ

ระดับชั้น

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนครูที่มี
คุณวุฒิวิชาชีพ

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา

อัตราสวน
ครู : นักเรียน
ปการศึกษา 2550

ปวช.

สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

5
6
5
27
9
4
4
6
8
1
2

39
57
121
372
299
130
54
88
142
68
113

1:8
1:10
1:24
1:14
1:33
1:14
1:15
1:12
1:18
1:68
1:57
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ระดับชั้น

จํานวนครูที่มี
คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
อัตราสวน
นักเรียน นักศึกษา ครู : นักเรียน
ปการศึกษา 2550

ปวส.

สาขาวิชาเทคโนโลยีผา และเครื่องแตงกาย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5
6
5
9
4
8

9
30
6
98
55
77

1:2
1:5
1:1
1:11
1:14
1:10

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลครูที่มีคุณวุฒวิ ิชาชีพจากงานบุคลากร
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 จากงานทะเบียน
3. ขอมูลวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2551 จากงานหลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 20
1. ครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพมีจํานวนมากพอที่จะทําการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอ
ผูเรียนตามเกณฑ คือ ผูสอน 1 คน ตอ ผูเรียนไมเกิน 35 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 82 ของระดับปวช.
2. ครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพทุกคนสามารถนําความรูในดานวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 20
1. ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังครูทีมีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก ซึ่งคิดเปนรอยละ 18 ของระดับ ปวช.
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 21
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจขอมูลจํานวนครูผูสอนจากงานบุคลากร
4. สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 จากงานทะเบียน
5. สํารวจแผนกวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2551 จากงานหลักสูตรและการสอน
6. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 21
7. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ปการศึกษา 2551 : อัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจําตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
จํานวนครูผูสอนประจําทั้งสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ลําดับที่
แผนกวิชา
1.
แผนกวิชาสามัญ
2.
แผนกวิชาสัมพันธ
3.
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
4.
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5.
แผนกวิชาคหกรรม
6.
แผนกวิชาการบัญชี
7.
แผนกวิชาการขาย-การตลาด
8.
แผนกวิชาการเลขานุการ
9.
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
10. แผนกวิชาการออกแบบ
11. แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครู
9
13
5
6
5
10
6
8
8
3
2
75
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จํานวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ระดับชั้น
ปวช.

ปวส.

สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
39
57
121
372
299
130
54
88
142
68
113
9
30
6
98
55
77
1,758

ปการศึกษา 2551 : อัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจําตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
จํานวนครูทั้งหมด 75 คน : จํานวนนักเรียน นักศึกษาเฉลี่ยทั้งหมด 1,758 คน
หรืออัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจํา ตอ จํานวนนักเรียน นักศึกษา 1 ตอ 23
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แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลครูผูสอนประจําปการศึกษา 2551 จากงานบุคลากร
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 จากงานทะเบียน
3. ขอมูลแผนกวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2551 จากงานหลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 21
1. จํานวนครูผูสอนประจําทั้งวิทยาลัยฯ มีจํานวนมากพอที่จะทําการรับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนตอผูเรียนตามเกณฑ คือ ผูสอน 1 คน ตอ ผูเรียนนอยกวา 25 คน
2. ครูผูสอนประจําทั้งวิทยาลัยฯ ทุกคนสามารถนําความรูค วามสามารถที่มีอยูมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 21
-
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาความตองการ
ของตลาดแรงงาน
11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝก
ทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและ
พึงพอใจตอคุณภาพการสอน
12. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุ ฝก อุปกรณ สําหรับการจั ด การเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม
13. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
14. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
15. ระดับคุณ ภาพการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
16 . รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
17. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ดี

ผลการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง
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ตัวบงชี้

ดี

18. จํา นวนสถานประกอบการที่ มีก ารจั ด
การศึ ก ษารว มกั บ สถานศึ ก ษา จัด การศึ ก ษา
ระบบทวิภาคี และระบบปกติ
19. จํ า นวนคน – ชั่ ว โมง ของผู เ ชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณ วุ ฒิ หรือ ภูมิป ญญาทองถิ่น ที มีสว น
รวมในการพัฒนาผูเรียน
20. อัตราสวนของผูสอนประจําทีมีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
21. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

ผลการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง








 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนมาตรฐานที่ 2
1. ครูเขียนแผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
2. มีการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของครู – อาจารย
3. ครูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัตจิ ริง
4. มีคอมพิวเตอรอยูในสภาพการใชการได และมีผูรับผิดชอบหองชัดเจน
5. บุคลากรสามารถตรวจซอมไดเอง
6. มีการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุมเพียงพอ
7. มีศูนยวิทยบริการที่เพียงพอตอการใชบริการของนักเรียน นักศึกษา
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ
9. ครุและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่ที่
รับผิดชอบมาพัฒนาการเรียนการสอน
10. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
11. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ทักษะวิชาชีพจากบุคลากรภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
12. มีจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จํานวนมากในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
13. แผนกวิชามีการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกทัง้ ภาครัฐ / เอกชน มาใหความรูกับ
นักเรียน นักศึกษา
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14. วิทยาลัยมีครูที่มคี ุณวุฒิทางวิชาชีพ และนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
15. วิทยาลัยมีครูในการจัดการเรียนการสอนตอผูเรียนตามเกณฑ
16. การจัดครุภณ
ั ฑ และอุปกรณของแผนกวิชา อยูในมาตรฐานระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2
1.
2.
3.
4.

ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ควรมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแตละสาขางาน
การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูใ หครบทุกสาขาวิชา
ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังครูในสาขาการออกแบบ สาขาคอมพิวเตอรกราฟฟก

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
-
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มาตรฐานที่ 3

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 22
จํานวนครัง้ ของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดจัดใหครูที่ปรึกษาไดมีโอกาสพบนักเรียนในที่ปรึกษาและผูปกครอง นับแตวัน
มอบตัวและรับลงทะเบียนในสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาไดมีโอกาสสื่อสารและทําความเขาใจในปญหาของ
นักเรียนในเบื้องตน มีโ อกาสแลกเปลี่ยนขอมูลและทําความเขาใจกับผูปกครองในเรื่องการขอความรวมมือในการรวมกันดูแลนักเรียน พรอมทําความเขาใจปญหาของนักเรียนบางคน เชน ปญหาดานสุขภาพ
สถานภาพเบื้องตนทางครอบครัว เปนตน
นอกจากนี้ สถานศึกษายังไดมีการปรับปรุง และพัฒนาในสวนตาง ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เชน จัดโอกาสใหครูที่ปรึกษาไดพบนักเรียน – นักศึกษา ที่กําลังอยู
ในระหวางฝกงานไดในวันสัมมนาการฝกงานของสถานศึกษา เพื่อติดตามผลความกาวหนา ในการพัฒนาตนเองของนักเรียน – นักศึกษาในที่ปรึกษาของตน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งแกไขปญหาสวนตัวที่อาจ
เกิด ขึ้นในระหวางการฝกงาน ซึ่งจะเปนสว นชวยใหนัก เรียน – นัก ศึกษาในที่ปรึกษาสามารถผานพน
ปญหาไปไดดวยดี และ สามารถพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในอนาคตตอไป
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากผลของการที่สถานศึกษา จัดใหผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษาสัปดาหละ 1 ครั้ง ในชั่วโมง
Home room นั้น ทําใหครูที่ปรึกษา ไดทําความเขาใจปญหาของผูเ รียนไดมากขึ้น ไดมีโอกาสติดตอสื่อสาร
กับผูปกครองกอใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครองและยังสามารถรวมมือกับผูปกครอง
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันตอเหตุการณ ครูและนักเรียนมีความใกลชิดกันมากขึ้น นักเรียนกลาที่จะ
ปรึกษาปญหาสวนตัวทําใหครูที่ปรึกษาไดเขาใจและใหความชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ ไดทราบภูมิหลังทางบาน ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมสวนตัว บุคลิกลักษณะนิสัยและปญหาสุขภาพตลอดจน
ผลการเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษาไดมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการที่เดนของนักเรียนใหประสบความสําเร็จไดมาก
ขึ้น เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข มีการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม
ตอไป
ภาคเรียนที่ 1/2551 ผูเรียนพบครูที่ปรึกษาจํานวน 18 ครั้ง และภาคเรียนที่ 2/2551 นักเรียนพบ
ครูที่ปรึกษา จํานวน 18 ครั้ง รวมตลอดปการศึกษาจัดใหผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษา จํานวน 36 ครั้ง
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แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ เรื่อง
1.1 คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 209/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 45/2551 เรื่อง การตางตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ประจําปการศึกษา 2551
1.3 คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 98/2551 เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
1.4 คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 293/2551 เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2. หนังสือเวียน การรับสมุดบันทึกการพบนักเรียน นักศึกษา พรอมแจงผลการสงสมุดบันทึก ฯ
ที่งานอาจารยที่ปรึกษาทุกสัปดาห (ภาคเรียนที่ 1/2551)
3. หนังสือเวียน การรับสมุดบันทึกการพบนักเรียน นักศึกษา พรอมแจงผลการสงสมุดบันทึก ฯ
ที่งานอาจารยที่ปรึกษาทุกสัปดาห (ภาคเรียนที่ 2/2551)
4. ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
5. สมุดบันทึกการพบนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2551 และภาคเรียนที่ 2/2551
6. สรุปภาพรวมการเขาพบครูที่ปรึกษาปการศึกษา 2551
7. ตารางเวลาเขาพบครูที่ปรึกษา
สรุปผลการประเมิน
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 22
1. ผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษาในคาบชั่วโมง Home room 1 ชั่วโมง/ ทุกสัปดาห ทําใหมีโอกาสให
คําปรึกษาแนะนําในเรื่องสวนตัว การเรียน และแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันตอเหตุการณ และมี
โอกาสสรางความสัมพันธระหวางครู ผูปกครอง และผูเรียน ไดมากขึ้นตลอดจนสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนใหไปสูความสําเร็จอันพึงประสงคไดเปนอยางดี
2. สมุดบันทึกรายงานผลการเขาพบนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 22
-
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มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 23

กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม
จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดมอบหมายใหงานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ดําเนินการตรวจสุขภาพและตรวจ
สารเสพติดใหกับผูเรียน โดยไดดําเนินการซึ่งกําหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และติดตอนัดหมายกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร ดําเนินการตรวจเสร็จสิ้น 1 วัน หลังจากนั้น โรงพยาบาลฯ สงผลการตรวจตอวิทยาลัยฯ
จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจจํานวน 1,622 คน
เขาพบแพทยและตรวจสอบทุกขั้นตอน 1,622 คน คิดเปนรอยละ 100
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา โดยมี
จํานวนผูเรียนเขารับการตรวจครบทุกขั้นตอนคิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 149/2550 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2551
2. ตารางการตรวจสุขภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น
3. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 2551โดยโรงพยาบาลปอมนาคราช
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 23
ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยและตรวจสอบสารเสพติด และพบวาผูเรียนปลอดสารเสพติด และยังทราบถึงความผิดปกติของรางกายผูเรียน เพื่อแนะนําใหผูเรียนไปทําการรักษาตอไป
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 23
ผูเรียนออกฝกงานบางคน ไมสะดวกที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1
ตังบงชี้ที่ 24

กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัย ฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โดยผลของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา ดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียนนักศึกษาแรกเขาของทุกชั้นป ระดับ ปวช. และ ปวส. โดย
ทําการตรวจสอบจํานวนผูที่ออกกลางคันในแตละชั้นป และนํามาหาคารอยละ โดยเทียบเกณฑ
จาก สอศ.
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงผูเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
ผลการดําเนินงาน
ในระดับ ปวช. มีจํานวนนักเรียนแรกเขา 1,483 คน มีผูออกกลางคัน 92 คน คิดเปนรอยละของผู
ทีอ่ อกกลางคัน 6.20 อยูในเกณฑระดับ ดี คือนอยกวา รอยละ 31
ในระดับ ปวส. มีจํานวนนักศึกษาแรกเขา 275 คน มีผูออกกลางคัน 8 คน คิดเปนรอยละของผูที่
ออกกลางคัน 2.90 อยูในเกณฑระดับ ดี คือนอยกวา รอยละ 31
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน


ดี

พอใช

จุดเดนตามตัวบงชี้
1. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคันนอย
2. นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเอง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 24
-

ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง เสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษากําหนดโครงการพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา / สาขางาน ซึ่งในแตละ
โครงการนั้น จะมีก ารประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นัก ศึกษา โดยการลงชื่อเขารว ม
กิจกรรมดังกลาว และการเช็คชือ่ เขารวมกิจกรรมจากอาจารยที่ปรึกษา ตามที่สถานศึกษาเปนผูกําหนด ซึ่ง
ในปการศึกษา 2551 ไดจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้
- ดานวิชาการ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

จํานวน
(คน)

1

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2551

745

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเขียน
โครงการประจําปการศึกษา 2552 “อาชีวะ
ขับเคลื่อนวิชาชีพการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”

56

ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2551
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2552
ณ หองพวงชมพู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 33/2552

154
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ลําดับที่
1

2

3
4

5

6

7
8

9

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการเขาคายพักแรมและฝกอบรม
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ พี่เลี้ยง
ประจําปการศึกษา 2551
โครงการคายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

กิจกรรมเขาคายภาคกลางวัน
(Day Camp)ประจําปการศึกษา 2551
โครงการเขาคายพักแรมและฝกอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ
ประจําปการศึกษา 2551
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
องคการวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับหนวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2552
งานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2551
โครงการสรางสรรคคนพันธอา
ระดับภาค
การประชุมทางวิชาการองคการ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคกลาง
การจัดการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาภาค
กลางเกมส ครั้งที่ 7

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่
(คน)
ปฏิบัติงาน
53
ระหวางวันที่ 30 เม.ย -2 พ.ค. 2551
ณ คายลูกเสืออิทธิณัฐ อําเภอหมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
12
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2551
ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว
สุพรรณบุรี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี
553 วันที่ 7 กันยายน 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
569 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2551
ณ คายลูกเสืออิทธิณัฐ อําเภอหมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
1,119 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

1,726

8
9

15

หมายเหตุ
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 92/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 243/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 259/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 310/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 323/2551

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 328/2551

วันที่ 6 ธันวาคม 2551
ณ โรงแรมรีเจนท ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ระหวางวันที่ 9-12 ธันวาคม 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
และ โรงแรมเวล นครปฐม
ระหวางวันที่ 5-10 มกราคม 2551
ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 378/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 377/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 398/2551
และ
ที่ 104/2551
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- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

10

โครงการสรางสรรคคนพันธอา
ระดับชาติ

11

การจัดการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2551

1,726

12

การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
ระดับชาติ ครั้งที่ 18
พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือ-เนตรนารี
วิสามัญ พี่เลี้ยง กองลูกเสือ – เนตรนารี
วิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2551

3

13

14
15

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบ
กลาตะวัน
โครงการพัฒนาจิตเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต

16

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ
อาชีวศึกษาครั้งที่ 15

17

กิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง
ประจําปการศึกษา 2551

จํานวน
(คน)
2

77

40

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
วันที่ 7-9 มกราคม 2552
ณ โรงแรมเอสซีปารค กรุงเทพฯ
และวันที่ 10 มกราคม 2552
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ระหวาง 8-9 มกราคม 2552
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 27-30 มกราคม 2552
ณ จังหวัดสงขลา
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2551
ณ วิถีไทยรีสอรท จ.สุพรรณบุรี
153
ระหวางวันที่ 2-6 มีนาคม 2552
ณ วัดตาลเอน
จ.พระนครศรีอยุธยา
8
ระหวางวันที่ 15-20 มีนาคม 2552
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
(1/2551) ตลอดปการศึกษา 2551
1,274 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
(2/2551)
1,569

หมายเหตุ
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 402/2551

คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 330/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 13/2552
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 30/2552

คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 16/2552
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 51/2552
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 68/2552
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 116/2551
ที่ 275/2551
ที่ 285/2551
และ
ที่ 44/2552
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- ดานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม/งาน

2

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2551
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

3

พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2551

4

พิธีวันคลายสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติประจําป 2551
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา ประจําปการศึกษา 2551

5

6

“แสงธรรมนําชีวี รวมทําดี เทิดไท
องคราชีนี”

7

8

กิจกรรม “12 สิงหามหาราชินี” และ
“วันแมแหงชาติ” ประจําปการศึกษา
2551
พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”

9

โครงการรวมสราง “พลเมืองยุคใหม”

10

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“5 ธันวามหาราช”

11

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

8

พิธีทอดผาปาสามัคคี

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่
(คน)
ปฏิบัติงาน
721 วันที่ 8 พฤษภาคม 2551
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
135 วันที่ 16 พฤษภาคม 2551
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1,604 วันที่ 19 มิถุนายน 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
43 วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
304 วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
139 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2551
ณ สํานักสหปฏิบัติ อ.ดานชาง
จ.สุพรรณบุรี
1,326 วันที่ 11 สิงหาคม 2551
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรี
32 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาล
วัดปาเลไลย จังหวัดสุพรรณบรี
15 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2551
ณ หองประชุมโรงเรียนกรรณสูต
จังหวัดสุพรรณบุรี
1,569 วันที่ 4 ธันวาคม 2551
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
140 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1,569 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมายเหตุ
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 113/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 134/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 149/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 192/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 193/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 211/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 212/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 367/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 317/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 374/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 31/2552
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 15/2552
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นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ยังไดแบงการจัดกิจกรรมตามชมรมวิชาชีพ ดังนี้
-ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย จัดกิจกรรม จํานวน 21 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรม จํานวน 26 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร
จัดกิจกรรม จํานวน 18 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี
จัดกิจกรรม จํานวน 28 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด จัดกิจกรรม จํานวน 27 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
จัดกิจกรรม จํานวน 26 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
จัดกิจกรรม จํานวน 23 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม
จัดกิจกรรม จํานวน 9 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
178 โครงการ
จากจํานวนโครงการของชมรมวิชาชีพตาง ๆ สามารถแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
จํานวน
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
จํานวน
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ จํานวน
รวมทั้งสิ้น

25
50
103
178

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
สถานศึกษาดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดานวิชาการ
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ และดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ซึ่งงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาไดดําเนินงาน จํานวน 31 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 17 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 12 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
31 โครงการ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ไดดําเนินงาน จํานวน 178 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 25 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 50 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 103 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
178 โครงการ
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กิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ไดดําเนินงาน จํานวน 209 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 27 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 67 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 115 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
171 โครงการ
ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ซึ่งปรากฏ
อยูในเกณฑ ระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. โครงการ
2. แผนปฏิบัติการ
3. คําสั่ง
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผูเขารวมกิจกรรม
6. ภาพประกอบ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 25
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ ผลการประเมิน
อยูในเกณฑดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 25
-

159
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง เสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. จัดโครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
2. จัดโครงการวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย เชน วันแมแหงชาติ วันวชิราวุธ เปนตน
3. พัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับศาสนสถาน
4. จัดโครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีแผนงาน / โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการเตรียมความ
พรอมในการดําเนินงานอยางดี ไดรับความรวมมือจากคณะครู – อาจารย บุคลากรภายในสถานศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษาโดยพรอมเพรียง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

จํานวน
(คน)

1

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

135

2

พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2551

1,604

3

พิธีวันคลายสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ประจําป 2551
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา ประจําปการศึกษา 2551

4

5

กิจกรรม “12 สิงหามหาราชินี” และ “วัน
แมแหงชาติ” ประจําปการศึกษา 2551

43
304

1,326

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2551
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 มิถุนายน 2550
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2551
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมายเหตุ
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 134/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 149/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 192/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 193/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 212/2551

160
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

จํานวน
(คน)

6

พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”
ประจําป 2551

32

7

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“5 ธันวามหาราช”

1,569

8

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

140

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาล
วัดปาเลไลย จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2551
ณ บริเวรลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 367/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 374/2551
คําสั่งวิทยาลัยฯ
ที่ 31/2552

นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ยังไดแบงการจัดกิจกรรมตามชมรมวิชาชีพ ตาง ๆ ดังตอไปนี้
- ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
จัดกิจกรรม จํานวน 3 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
จัดกิจกรรม จํานวน 8 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร
จัดกิจกรรม จํานวน 8 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี
จัดกิจกรรม จํานวน 6 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
จัดกิจกรรม จํานวน 12 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
จัดกิจกรรม จํานวน 6 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
จัดกิจกรรม จํานวน 10 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม
จัดกิจกรรม จํานวน 4 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
57 โครงการ
จากการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพตาง ๆ สามารถแยกเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
- ดานสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน 7 โครงการ
- ดานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
จํานวน 49 โครงการ
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
57 โครงการ
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ตลอดปการศึกษา 2551 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการจัดกิจกรรม สงเสริมดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 65 โครงการ ดังนี้
- ดานสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน 7 โครงการ
- ดานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
จํานวน 57 โครงการ
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
65 โครงการ
ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ซึ่งปรากฏอยู
ในเกณฑ ระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. โครงการ
2. แผนปฏิบัติการ
3. คําสั่ง
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
6. ภาพประกอบ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 26
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลสรุปอยูในเกณฑดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 26
-
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารย
ที่ปรึกษา
23. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสาร
เสพติดใหกับผูเรียน
24. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา
25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณีและการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  ดี

ดี


ผลการประเมิน
พอใช

ปรับปรุง







 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามมาตรฐานที่ 3
1. วิทยาลัยฯ จัดใหนกั เรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาในคาบชัว่ โมง Home room ทุกสัปดาห
2. มีระบบการติดตาม ดูแลใหคําปรึกษานักเรียนในที่ปรึกษา
3. ผูเรียนไดเขารับการตรวจสุขภาพจากแพทย และตรวจสอบสารเสพติด และพบวาผูเรียนปลอด
สารเสพติด
4. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันนอย
5. นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเอง
6. วิทยาลัยฯ ดําเนินกิจกรรมใหนกั เรียน นักศึกษา ครอบคลุมดานวิชาการ ดานสงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
7. วิทยาลัยฯ ดําเนินกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษา
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จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3
1. การปรับวิธกี ารใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงาน
2. ผูเรียนออกฝกงาน ทําใหไมสะดวกในการเขารับการตรวจสุขภาพไดครบทุกคน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษามีการบริการวิชาชีพสูสงั คม
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริม
ความรูใ นการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพือ่ การประกอบอาชีพของประชาชน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ใหบริการทางวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการโดยการสํารวจความ
ตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย วางแผนดําเนินงาน จัดทําคําสั่ง ดําเนินงาน ตามแผนและประเมินผล
โครงการไดแก โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) โครงการอบรมระยะสั้น โครงการอาชีวะเพื่อ
แกปญหาความยากจน โครงการสอนวิชาชีพเสริมแกนักเรียนแกนมัธยม
นอกจากนั้น บุคลากรของวิทยาลัยฯ ยังไดรับเชิญไปเปนวิทยากรใหความรูแกสถานประกอบการ
ตาง ๆ เชน
- การเปนวิทยากรใหความรูในหัวขอ “การจัดการอาชีวศึกษาสูก ารพัฒนาอาชีพ ” โดยรอง
ผูอํานวยการสมจิตต ศรีสมพันธุ ณ วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร – แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี
- การเปนวิทยากรในเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ” ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลดอนเจดีย โดยคุณครูเพียรใจ สมเชื้อเวียง และคุณครูเก็จวลี วัชเรนทรสุนทร
- เปนวิทยากรใหความรูในเรื่อง การประกอบอาชีพในโครงการ “สายใยรัก (วันพอ) โดยคุณครู
สุภาพร รัตนโชติชวง
- การเปนกรรมการตัดสินการประกวดกระทงโดยคุณครูกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์ ณ บริเวณริม
เขือ่ นแมน้ําทาจีนสุพรรณบุรี
- การเปนวิทยากรใหความรูเรื่อง “ขนมและเบเกอรี่” โดยคุณครูสุภาพร รัตนโชติชวง ณ ศูนย
ศิลปาชีพพิเศษบางไทร
- การเปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธแบบมีสวนรวม MOPP
โดยรองผูอํานวยการชัยรัตน เฟองฟูลอย ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
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- การเปนวิทยากรในหัวขอ “การพัฒนาตนเองดานอาชีพ” ตามโครงการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคุณครูพจนา สลับลึก
- การเปน วิทยากรใหความรูเรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชาม และมาลั ยชํารว ย แกนักเรียน
โรงเรียนสุพ รรณภูมิ โดยคุณ ครูกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์ คุณ ครูรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร และคุณ ครู
พรสวรรค สระบัว
- การเปนวิทยากรใหความรูเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
โดยคุณครูเบญจมาศ ดีเจริญ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
- การเปน วิทยากรในโครงการจัดหางานใหผูพน โทษ โดยการสอนหลัก สูต รระยะสั้น เรื่อง
การรอยลูกปดและการประดิษฐกรอบรูปจากกระดาษสา โดยคุณครูชาลี เกตุพรม
- การเปนวิทยากรในโครงการแนะแนวอาชีพใหผูถูกคุมประพฤติ โดยการสอนระยะสั้น เรื่ อง
“การรอยลูกปดและการทําผามัดยอม” โดยคุณครูชาลี เกตุพรม และคุณครูพจนา สลับลึก ณ สถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
- การเปนวิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดย
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคุณครูเบญจมาศ ดีเจริญ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
- การเป น วิ ท ยากรในโครงการพั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารจั ด การของรองผู อํ า นวยการ
วิทยาลัยเทคนิค โดยรองผูอํานวยการชัยรัตน เฟองฟูลอย ณ โรงแรม เอ็ม .เจ.เดอะมาเจสติก จังหวัด
สกลนคร
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) ใหกับประชาชน นักเรียน
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในสาขางานตาง ๆ 5 สาขา คือ
1.1 สาขาผาและเครื่องแตงกาย
1.2 สาขาอาหารและโภชนาการ
1.3 สาขาคหกรรม
1.4 สาขาศิลปกรรม
1.5 สาขาคอมพิวเตอร
ดําเนินการสอนในวันพฤหัสบดีของสัปดาห ชวงเวลา 15.30 – 18.30 น. ณ บริเวณหนา
วิทยาลัยฯ ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชน นักเรียน นักศึกษา หลังจากเลิกเรียนแลวเปนอยางมาก
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 31 กิจกรรม
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2. โครงการอบรมระยะสั้น 30 ชั่วโมง วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดอบรมระยะสั้น 30 ชั่วโมง
บริการแกประชาชนในรายวิชาการแตงหนาเคก โดยทําการสอนในชวงเวลา 17.00 - 19.00 น.
รวมดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 กิจกรรม
3. โครงการความรวมมือกับพัฒนาชุมชน อําเภอบางปลามา อบรมวิชาชีพตามโครงการ
ขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาความยากจน โดยดําเนินการสอนวิชาใหแกกลุมเปาหมายของอําเภอบางปลามา ใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2551
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 กิจกรรม

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 27
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับประชาชนอยางหลากหลาย
2. จํานวนผูเขารับบริการวิชาชีพประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
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มาตรฐานที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.2

การบริการวิชาชีพสูสงั คม
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 28
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูใ นการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการ ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการทั้งหมด
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 28 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/
โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนและขอมูลงบดําเนิน การของวิทยาลัยฯ
ประจําปการศึกษา 2551 จากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ แลวนําขอมูลงบประมาณดังกลาวมาคิด
เปนรอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 28 เรื่องงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และมีผล
การดําเนินงานดังนี้
ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีโครงการในการใหบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
โครงการ
1. หลักสูตรระยะสั้น
2. สงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
3. วิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
4. ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
5. จัดการองคความรูในการสรางผูประกอบการ
รายใหม
6. ความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
อาชีวะ
7. อาชีวะเพื่อแกปญหาความยากจน
รวม

งบประมาณ
252,236
101,850
6,000
41,500
401,586
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ในปการศึกษา 2551 ทีผ่ านมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบดําเนินการ
33,830,791.72

งบอุดหนุน
7,550,368.37

เงินบํารุงการศึกษา คาเสื่อมราคา
3,062,148.39
3,759,308.99

รวมงบดําเนินการ
48,202,617.48

จํานวนงบประมาณที่ใชในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ในปการศึกษา 2551 จํานวนเงิน ทั้งสิ้น 401,586 บาท โดยวิทยาลัยฯ มี
งบดําเนินการจํานวนทั้งสิ้นเปนเงิน 48,202,617.48 บาท คิดเปนรอยละ 0.83 ของงบดําเนินการทั้งหมด
งบดําเนินการ (บาท)
48,202,617.48

งบสนับสนุนการจัดกิจกรรม/
โครงการ (บาท)
401,586

รอยละ
0.83

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 และ 2552 การจัดสรรงบประมาณที่ใชในการจัด
กิจกรรม
2. เอกสารงบประมาณที่ใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ
3. เอกสารงบประมาณงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ
สรุปผลการประเมิน
 ดี
เกณฑการตัดสิน มากกวารอยละ 0.20

 พอใช
รอยละ 0.11- 0.20

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 0.11

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 28
วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหบริการวิชาชีพสูสังคม
อยางเพียงพอ เปนระบบ และสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 28
-
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 แยกเปนรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
ดี


27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูใ นการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน

28. รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการทีใ่ หบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตองบประมาณทั้งหมด
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  ดี

ผลการประเมิน
พอใช

 พอใช

ปรับปรุง

 ปรับปรุง

จุดเดนตามมาตรฐานที่ 4
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับประชาชนอยางหลากหลาย
2. มีผูเขารับบริการวิชาชีพจํานวนมาก
3. วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อใหบริการวิชาชีพสู
สังคมอยางเพียงพอ เปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 4
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการวิชาชีพสูส ังคม
-
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่ วกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
และ ประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ใชแบบสอบถามสํารวจในแตละแผนกวิชาชีพ เพื่อสํารวจงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน ที่นักเรียน
ครู ในแผนกจัดทําในปการศึกษา 2551 รวบรวม และวิเคราะหเปนคารอยละ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนนวัตกรรม โครงงาน และ สิ่งประดิษฐ ทีค่ รู อาจารยในแตละแผนกวิชาจัดทําใน
ปการศึกษา 2551 มีดังนี้
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.
แผนกวิชา
1. การบัญชี
2. การขาย/การตลาด
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
5. อาหารและโภชนาการ
6. คหกรรม

จํานวนผลงาน
งานวิจัย/โครงงาน
36
10
6
5
4

นวัตกรรม/สื่อ สิ่งประดิษฐ
3
-

-

รวม
36
10
6
8
4
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แผนกวิชา
7. ผาและเครื่องแตงกาย
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟค
10. สามัญ
11. สัมพันธ
รวม

งานวิจัย/โครงงาน
6
2
31
3
103

จํานวนผลงาน
นวัตกรรม/สื่อ สิ่งประดิษฐ
1
4
-

รวม
6
3
31
3
107

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.
แผนกวิชา
1. การบัญชี
2. การขาย/การตลาด
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
5. อาหารและโภชนาการ
6. คหกรรม
7. ผาและเครื่องแตงกาย
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟค
10. สามัญ
11. สัมพันธ
รวม

จํานวนผลงาน
งานวิจัย/โครงงาน
13
3
7
5
-

นวัตกรรม/สื่อ สิ่งประดิษฐ
ไมมีสอนในระดับ
3
-

ปวส.
1
-

รวม
13
3
8
8
-

ไมมีสอนในระดับ ปวส.
5
33

3

2
3

5
37

172
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ของครูผูสอน
จํานวนผลงาน
แผนกวิชา
1. การบัญชี
2. การขาย/การตลาด
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
5. อาหารและ
โภชนาการ
6. คหกรรม
7. ผาและเครื่องแตงกาย
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟฟก
10. สามัญ
11. สัมพันธ
รวม

งานวิจัย/โครงงาน
ปวช.
ปวส.
11
2
5
2
7
4
1

นวัตกรรม/สื่อ
ปวช.
ปวส.
3
1
2

สิ่งประดิษฐ
ปวช.
ปวส.
-

รวม
ปวช.
11
5
10
5

ปวส.
2
2
3

5

1

-

-

-

-

5

1

6
5
3
2
5
9
62

2
1
9

7
1
12

2
4

-

-

6
5
3
9
5
9
73

2
1
11

- ปวช. มีการจัดทํา นวัตกรรม
งานวิจัย/โครงงาน

4
103

ผลงาน
ผลงาน

- ปวส. มีการจัดทํา นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย/โครงงาน

3
3
33

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

สรุปผลการดําเนินงาน
นักเรียน นักศึกษา
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ครู
- ปวช. มีการจัดทํา นวัตกรรม
งานวิจัย/โครงงาน

12
62

ผลงาน
ผลงาน

- ปวส. มีการจัดทํา นวัตกรรม
งานวิจัย/โครงงาน

4
9

ผลงาน
ผลงาน

สรุปผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
แหลงขอมูล/อางอิง
- แผนกวิชาตาง ๆ
- รายงานสรุปการสงวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
- ฝายวิชาการ
สรุปผลการประเมิน
 ดี
เกณฑการตัดสิน ดี
พอใช
ปรับปรุง

พอใช

ปรับปรุง

หมายถึง มากกวารอยละ 80.00
หมายถึงรอยละ 75-80
หมายถึงนอยกวารอยละ 75

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 29
จํานวนสาขาที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนา
การเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสูก าร
แขงขันระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 29
-
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มาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานทีน่ ําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 30
รอยละของงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการทั้งหมด
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 30 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน และขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ
ประจําปการศึกษา 2551 จากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ แลวนําขอมูลงบประมาณดังกลาวมาคิด
เปนรอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 30 เรื่อง ขอมูลงบประมาณ
ในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน และมีผลการดําเนินงานดังนี้
ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีโครงการเกี่ยวกับการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ดังนี้
โครงการ
งบประมาณ
1. สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
120,000
2. พัฒนาบุคลากรดานงานวิจยั
15,290
3. งานวิจัยสถานศึกษา
20,000
4. งานวิจัยแผนกวิชา
40,450
5. งานวิจัย/นวัตกรรมครูสวนบุคคล
240,000
4. งานวิจัย นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ
28,000
รวม
463,740
ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบดําเนินการ
งบอุดหนุน เงินรายได (บกศ.) คาเสื่อมราคา
รวมงบดําเนินการ
33,830,791.72 7,550,368.37
3,062,148.39
3,759,308.99
48,202,617.48
จํานวนงบประมาณที่ใ ชใ นการสราง พัฒนา และเผยแพรน วัต กรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานในปการศึกษา 2551 จํานวนเงินทั้งสิ้น 463,740 บาท โดยวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น
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เปนเงิน 48,202,617.48 บาท คิดเปนรอยละ 0.96 ของงบดําเนินการทั้งหมด สรุปผลการประเมินอยูใน
ระดับปรับปรุง

งบดําเนินการ (บาท)
48,202,617.48

งบสนับสนุนการสราง พัฒนา
และเผยแพร (บาท)
463,740

รอยละ
0.96

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 และ 2551
2. เอกสารงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร
3. เอกสารงบประมาณงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ

สรุปผลการประเมิน
 ดี
เกณฑการตัดสิน
มากกวารอยละ 1.00

 พอใช
รอยละ 0.50 - 1.00

 ปรับปรุง
นอยกวารอย

ละ 0.50

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 30
-

จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 30
วิทยาลัยฯ ควรมีก ารกระตุน สงเสริม สนับสนุน ทั้งดานความรูและงบประมาณในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานของครูและนักเรียน
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่ วกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 31
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
จํานวนนับในการจัดสงรายงานผลของนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐแก งานประชาสัมพันธ
และงานสารบรรณเพื่อเผยแพร
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดเผยแพรผลงานนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ
ในปการศึกษา 2551 ดังนี้
ประเภท
ชองทางการเผยแพร
จํานวนครั้ง
หมายเหตุ
1.สิ่งประดิษฐ
-ประกวดระดับภาค, วารสาร
2
วิทยาศาสตร
1.1 ดอกธูปวัชพืช
- ประกวดระดับภาค
2
คอมพิวเตอรฯ
มหัศจรรย
- วารสาร
3
1.2 Easy healthy
- อินเทอรเน็ต
3
1.3 เครื่องกรองเสนใย
และเครื่องเติมเสนใย
2. โครงงานวิทยาศาสตร
- นิทรรศการวันวิทยาศาตร
1
วิทยาศาสตร
- วารสาร
1
3. นวัตกรรม (สื่อการสอน) - อินเทอรเน็ต
1
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
4. งานวิจัย
- นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
1
ครู
- วารสาร
1
นักเรียน
- อินเทอรเน็ต
1
นักศึกษา
วิชาชีพ
รวมมีการเผยแพรผลงานในปการศึกษา 2551 จํานวน 16 ครั้ง
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แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. ภาพโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมระดับประเทศ
1. งานสารบรรณ
2. งานประชาสัมพันธ
สรุปผลการประเมิน  ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่31
1. มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง
2. มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 31
-
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 แยกเปนรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
ดี


29. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ
เรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒ นาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสู
การแขงขันในระดับชาติ
30. ร อยละของงบประมาณที่ใ ช ใ นการสรา ง
พั ฒ นา และเผยแพร น วั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการทั้งหมด

31. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
 ดี

ผลการประเมิน
พอใช

ปรับปรุง



 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามมาตรฐานที่ 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคลากรครู มีความตั้งใจในการจัดทํานวัตกรรม วิจัย
มีการจัดอบรม สัมมนาการทําวิจัยในชัน้ เรียนอยางตอเนือ่ ง
นักศึกษา สามารถเขียนรายงานการดําเนินงานโครงการวิชาชีพดวยระเบียบวิธีทางวิจัย 5 บท
มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง
มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง
มีการสงผลงานสิ่งประดิษฐคนรุน ใหม และโครงงาน เขาประกวดในระดับภาค และประเทศ
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จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 5
1. ครูผูสอน และนักเรียน นักศึกษา ควรมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานให
ครบทุกแผนกวิชา
2. ควรมีการกระตุน สงเสริม สนับสนุนทางดานความรูและงบประมาณในการสราง พัฒนาและ
เผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานของครูและนักเรียน
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานที่ 5
การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงาน
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบ ริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูน ําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 32 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการ
มีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการมาตรฐานที่ 6 ไดดําเนินการโดยใชวิธีการเก็บขอมูลการบริหารสถานศึก ษาจาก
แผนพั ฒ นาคุณ ภาพ (แผนยุท ธศ าสตร ) 2549-2551 แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ (2552 – 2554) ที่มี อยู ใ น
ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของของแผนทั้งสอง ดําเนิน การ กระจายอํานาจการบริหาร การใชสถานศึก ษาเปน
ศูนยกลางการวางแผนการศึกษา การมีสวนรวมทุกภาคสวน การบริหารทรัพยากร การพัฒนาตนเอง การ
ปรับใชการบริหารใหเปนปจจุบัน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาขอมูล รายละเอียดตาง ๆ เชน
เอกสาร หนังสือราชการ ภาพถาย เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการประเมินตามเกณฑที่กําหนด ซึ่ง
พิจ ารณาจากความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ ของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในรอบป
การศึกษา 2551
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 32 เรื่องระดับคุณภาพ
การบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้
1. การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดบริหารงานโดยการมอบหมายหนาทีก่ ารทํางานใหกับผูที่เกี่ยวของแตละฝาย
ตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา ป 2529 และ ป 2550 มีคําสั่งของสถานศึกษาที่มอบหมายหนาทีร่ าชการ
ในแตละปการศึกษา ใหมีอํานาจการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตของระเบียบหนาทีต่ ามคําสั่ง
2. การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผน
จัดการศึกษาของตนเอง
3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหารการ
ตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
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วิท ยาลัย ฯ ได ดํา เนิ น การจัด ทํา แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา 2549-2551 และ 2552 – 2554
และแผนปฏิบัติก ารประจํา ปงบประมาณและรายงานการใชงบประมาณทุก ปก ารศึก ษา โดยไดร ะดม
ความคิดจากบุคลากร ทุกภาคสวน ที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา เชน ผูบริ หาร รองผูอํานวยการ
หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน ผูชวยงาน ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรม และสภาหอการคา
4. พึ่งพาตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบบริหารตนเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารสถานศึกษาในทุกระบบที่เกี่ยวของ โดยการพึ่งตนเองในเบื้องตนให
ไดมากที่สุด ในดานงบประมาณ บุคลากร งบลงทุน งบดําเนินการ รวมถึงการบริการชุมชนสถานศึกษา ได
ระดมทรัพยากร งบกลางของงบประมาณ และงบที่ไดจากการจําหนายผลิตผลงานการคา มาใชจายในการจัด
การศึกษา
5. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
6. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณทนี่ ําไปสูผลสัมฤทธิ์ ไดอยาง
ตอเนื่องและหลากหลาย
7. พัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
ผูบริหารไดพัฒ นาตนเอง พัฒ นาองคก ร พัฒ นาทีมงานทุก คนใหมีประสิทธิภ าพ โดยสงเสริ ม
สนับสนุนใหบุคลากรอบรมหาความรูจากภายนอก หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น มาใหความรูกับครู นักเรียน นักศึกษา การสงเสริมการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา เนนการ
ฝกปฏิบัติจริงตามสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานผลผลิต ดานการ
พัฒนาการเรียนรูในองคกร ดานการใหบริการ และดานการจัดการภายในองคกร โดยมุงเนนใหบุคลากร
ทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา เปนเหตุใหองคกรพัฒนาสูเปาหมายตามแผนที่วางไว เชน การทําโครงการ/
กิจ กรรม ภายในสถานศึ ก ษา และชุ ม ชน เป น ต น การส ง นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษาไปฝ ก งาน ยั ง สถาน
ประกอบการ หรือการทํากิจ กรรม โดยชุ มชนเห็น ความสําคัญของสถานศึก ษา บุค ลากรรว มมือกัน
ปฏิบัติงานจนเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ดานความรวมมือกับบุคลากรภายนอก สอศ. จังหวัด
หรือทุกภาคสวนของหนวยงานของรัฐ เอกชน ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในดานการบริหารจัดการ
พัฒนาสถานศึกษา ไดบริหารงานจนไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายนอกในการเขามามีสว นรวมพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาอาคารสถานที่ การรวมบริจาค
ทุนการศึกษาใหนักเรียน การจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ ด านคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่ออื่น ๆ ให
นักเรียน นักศึกษา ไดใชเรียนรูอยางทั่วถึง ปรับปรุงศูนยวิทยบริการการเรียนรู เพื่ออํานวยความสะดวก
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ใหนักเรียน นักศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนการ
ทําธุรกิจ SMES ใหการอบรมเพิ่มความรู ใหนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทํากิจกรรมสนองตอบความตองการ
ของชุมชน ประกอบดว ย โครงการปฏิบัติการเพื่อใหบริก ารประชาชน การอบรมวิชาชีพระยะสั้น
การสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
8. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงาน
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6 มาตรฐาน 34 ตั ว บง ชี้ ในป ก ารศึก ษา 2551 โดยดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนด ว ยระบบ PDCA
มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะแนวทางเสริมจุดเดน และจุดที่ควร
พัฒนาโดยดําเนินการในรูปการบริหารจัดการตามโครงการ/กิจกรรมการเพิ่มจํานวนบุคลากรทางดานบัญชี
การจัด สรรงบประมาณเพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรทางดานบัญชี การจัด สรรงบประมาณเพื่อจัด ซื้อวัสดุ
อุปกรณการตอยอดสิ่งประดิษฐค นรุนใหม การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา
ป 2552 – 2554 การอบรมดานการทําสื่อการเรียนการสอน E-office E-learning สงเสริมบุคลากรให
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาสถานศึก ษาแบบรวมคิด
รวมทํา (MOPP)

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําสั่งมอบหมายหนาที่ราชการของสถานศึกษา ปการศึกษา 2551
แผนพัฒนาคุณภาพปการศึกษา 2549 – 2551
วารสารการประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของสถานศึกษา
รายงานผลการการใชงบประมาณตามโครงการ

สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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จุดเดนตัวบงชี้ที่ 32
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
2. มอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งคําสั่งวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเปนลายลักษณอักษร
3. มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเพื่อในการบริหารสถานศึกษา และพัฒนา
4. มีปฏิทินการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกีย่ วของ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
5. รายงานผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 32
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงตามตัวบงชี้ที่ 32
-
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มาตรฐานที่ 6
ขอกําหนดที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.2
ตัวบงชี้ที่ 33

ภาวะผูนําและการจัดการ
ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. เก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากรทั้งหมดจากงานบุคลากร
4. เก็บรวบรวมขอมูลการยืน่ คําขอมีใบประกอบวิชาชีพครูจากงานบุคลากร
5. เก็บรวบรวมการยื่นคําขอเขารับการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
6. เก็บรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
7. เก็บรวบรวมคําสั่งจํานวนครูผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
8. เก็บรวบรวมขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
9. เก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษในดานตาง ๆ ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากวารสาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2551 ของงานประชาสัมพันธ
10. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 6.2 ตัวบงชี้ที่ 33
11. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษาทีไ่ ดรบั ใบประกอบวิชาชีพครู
จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา : จํานวนครูที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู
80
80
คิดเปนรอยละ 100
2. จํานวนครูที่ผานการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนครูที่ยนื่ คําขอรับการประเมิน : จํานวนครูที่ผานการประเมิน
10
10
คิดเปนรอยละ 100
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3. จํานวนครูของสถานศึกษาที่สามารถประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา : จํานวนครูที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
80
80
คิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลของบุคลากรทั้งหมดจากงานบุคลากร
2. ขอมูลการยื่นคําขอมีใบประกอบวิชาชีพครูจากงานบุคลากร
3. ขอมูลการยื่นคําขอเขารับการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
4. ขอมูลคะแนนของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
5. ขอมูลคําสั่งจํานวนครูผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
6. ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
7. ขอมูลเชิงประจักษในดานตาง ๆ ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากวารสาร
ใบมะขามสัมพันธวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2551 ของงาน
ประชาสัมพันธ
สรุปผลการประเมิน  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 33
1. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจแกศิษยไดเปนอยางดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 33
-
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มาตรฐานที่ 6
ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6.3
จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 34
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูข องสถานศึกษา
วิธีการดําเนินการ (เก็บขอมูล)
งานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน มีหนาที่รวบรวม จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษา จําแนกเปนดาน 8 ดาน ดังนี้
1. ขอมูลสถานศึกษา
2. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
3. ขอมูลบุคลากร
4. ขอมูลอาคารสถานที่
5. ขอมูลหลักสูตร
6. ขอมูลงบประมาณ
7. ขอมูลวัสดุ – ครุภณ
ั ฑ
8. ขอมูลเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
สถานศึกษามีวิธี ดําเนินการ ดังนี้
1. มีขอมูลพืน้ ฐานเพื่อการตัดสินใจทีเ่ ปนปจจุบัน ดําเนินการดังนี้
- จัดทํารายงานสรุปขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการตัดสินใจ
เปนรูปเลม ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
- รวมจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อการนําเสนอสถานศึกษาในรูปแบบ CD-ROM
เพื่อใชเผยแพรขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
- จัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารสถานศึกษาเพื่อเผยแพรและปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันในรูปแบบเวปไซตสถานศึกษาภายใตโดเมนเนมคือ www.spvc.ac.th
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสมและมีผูรบั ผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
- บันทึกการรับ-สง หรือรายงานขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยางเปน
ระบบ
- ติดตาม รวบรวมและจัดเก็บขอมูลทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบ
ของแฟมเอกสารและการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร
- การบริหารจัดการดวยระบบ E-Office
- จัดการขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา อยางเปนปจจุบัน
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3. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา โดย
- ดําเนินการวางระบบเครือขายภายในสถานศึกษา โดยกําหนดเปน Intranet เพื่อสราง
ฐานขอมูลใชรวมกันระหวางงานที่เกี่ยวของ อาทิ งานวัดผล งานทะเบียน งานพัสดุ
งานบุคลากร งานหลักสูตรและแผนการสอน งานวางแผนและพัฒนา งานปกครอง
เปนตน
- เพิ่มศักยภาพของระบบเครือขายภายในสถานศึก ษา โดยการใช Wireless LAN
ควบคูไปกับการสื่อสารขอมูลผานสายเคเบิ้ล
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล ดําเนินการ
ดังนี้
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลการใชระบบฐานขอมูล จากบุคลากรและเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของเพื่อหาขอบกพรองและความตองการที่แทจริง
- ดําเนินการระบบความปลอดภัยของขอมูล มีก ารกําหนดสิทธิผูใชระบบฐานขอมูล
โดยการกําหนดรหัสผาน เพื่อเขาใชงานของบุคลากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของงานใน
สวนนั้น ๆ
- ดําเนินการระบบความปลอดภัยของขอมูล โดยการจัด หา Software และ Hardware
เพื่อใชในการปองกันและกําจัดไวรัสที่จะเขาสูระบบเครือขายของสถานศึกษา ซึ่งอาจ
ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา
- บันทึกการขอใชบริการขอมูลทั้งการขอขอมูลจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง ดําเนินการดังนี้
- พัฒ นาการบัน ทึกการรวบรวมและจัด เก็บรายงานผลการปฏิบัติงานจากหนว ยงาน
ตาง ๆ
- ปรับปรุงขอมูลเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการตัดสินใจใหมีความถูกตอง
- ดําเนินการปรับปรุงระบบเครือขาย โดยวางผังระบบเครือขายใหม
- นํา Wireless เขามาใชเสริมการใช Hub ในบางจุดเพื่อรองรับการสื่อสารขอมูลใน
ระบบ Wireless Lan
- ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในการใช
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดวย E-Office
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษา มีขอมูลพื้นฐานเพือ่ การตัดสินใจทีเ่ ปนปจจุบัน คือ
- มีรายงานขอมูลเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 เปนรูปเลม
- มีเวปไซตส ถานศึก ษาอัน ประกอบดว ยขอมู ลพื้น ฐาน 8 ประการและสารสนเทศ
อื่น ๆ ภายในโดเมนเนม www.spvc.ac.th
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2 สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการขอมูลทีเ่ หมาะสมและมีผูรับผิดชอบ คือ
- มีบันทึกแสดงรับ/สง หรือรายงานขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- จํานวนรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับจากหนวยงานภายในสถานศึกษา
จํานวน 352 เลม และมีจํานวนเอกสารรับเขาจากภายนอกสถานศึกษาจํานวน
99 ฉบับ
- มีแฟมระบบเอกสารการจัดเก็บและการสืบคน
- บันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดวยเครื่องคอมพิวเตอรและสามารถสืบคน
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานทําไดสะดวกรวดเร็ว
3. สถานศึกษา มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดทีป่ ระสานกันเปนเครือขายสถานศึกษา โดย
- มีเครือขาย Intranet ภายในสถานศึกษาที่สามารถใชฐานขอมูลรวมกันได
ทําใหเกิดผลดีคือ สามารถลดความซ้าํ ซอนในการทํางาน ลดความขัดแยงของขอมูล
และทําใหขอมูลมีความทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ
- มีเครือขาย Internet ที่สามารถสื่อสารกับภายนอกสถานศึกษาได ซึ่งบุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา สามารถคนควาและติดตอสื่อสารกับภายนอกสถานศึกษาได
4. สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
โดย
- บุคลากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถเขาใจระบบโปรแกรมทีใ่ ชฐานขอมูล
รวมกันไดเปนอยางดี และมีความพึงพอใจกับระบบฐานขอมูล เนื่องจากเปนความ
ตองการที่แทจริงของผูใช
- ขอมูลมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลใหกับ
- บุคลากรที่เกีย่ วของ มี Software และ Hardware ที่สามารถปองกันและกําจัดไวรัสได
ในระดับหนึ่ง
- จํานวนการตอบขอมูลที่ไดรับการขอความอนุเคราะหขอมูลจากภายนอก
จํานวน 10 ฉบับ
5. สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ ง โดย
- มีบันทึกรายงานการรวบรวมและจัดเก็บรายงานผลการปฏิบัติงาน
จากหนวยงานตาง ๆ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร
- ระบบเครื่อขาย Intranet ภายในสถานศึกษา จํานวน 1 วง
- เวปไซตแสดงขอมูลของสถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน จํานวน 1 เวปไซต
- มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีความเร็วสูงขึน้ และมีเสถียรภาพมากขึ้น
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสามารถรองรับการทํางานในระบบ Wireless Lan
ไดเปนอยางดี
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แหลงขอมูล /แหลงอางอิง
- ขอมูลการบริหารสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2551
- เวปไซตสถานศึกษา www.spvc.ac.th
- บันทึกการรับขอมูลเขาจากภายใน
- บันทึกการรับ – สง / ตอบ ขอมูล
- บันทึกการใหบริการขอมูล
- บันทึกการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร
- คําสั่งแตงตั้งมอบหมายหนาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2551
- บันทึกการประชุมงานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน
- บันทึกแบงงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ งานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่อ อาชีพและ
ตลาดแรงงาน
- โครงการพัฒนาระบบเครือขายในสถานศึกษา
- รายงานการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเครือขายในสถานศึกษา
- ผังการวางระบบเครือขายในสถานศึกษา
- บันทึกการติดตาม ประเมินผลการใชระบบฐานขอมูลภายใน Intranet
- รายละเอียดการกําหนดสิทธิของผูใชระบบฐานขอมูลภายใน Intranet
- ภาพการจัดเก็บขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา
- ภาพการวาง Wireless
- ภาพหองควบคุม Internet และ Intranet
สรุปผลการประเมิน
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 34
1. มีการปรับปรุง / เผยแพร/ ประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษา อยางเปนปจจุบนั ตอเนื่องผาน
เวปไซต www.spvc.ac.th
2. มีการรวบรวม และจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ แบบแผน
3. มีการใหบริการขอมูลอยางเปนระบบ
4. มีการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บรายงานการปฏิบัตกิ ารจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร
5. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร และวางระบบ Internet ที่มีความเร็วสูงและมีเสถียรภาพสูง
6.มีการจัดทําเครือขาย Intranet และกําหนดสิทธิของผูใช เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
7. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูง
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จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 34
สรางโปรแกรมเฉพาะเพื่อดําเนินการดานการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและรายงานผล
การปฏิบัติ ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและเฉพาะเจาะจงกวาปจจุบนั
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง

32. ระดับคุณภาพของการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ
การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได

33. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม

34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูข องสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6  ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 6
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
2. มอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งคําสั่งวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเปนลายลักษณอักษร
3. มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนา
4. มีปฏิทินการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกีย่ วของ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
5. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
6. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และใจ แก
ศิษยไดเปนอยางดี
7. มีการปรับปรุง / เผยแพร / ประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน ตอเนื่องผาน
เวปไซด www.spvc.ac.th
8. มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ แบบแผน
9. มีการใหบริการขอมูลอยางเปนระบบ
10. มีการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บรายงานการปฏิบัตกิ ารจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร
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11. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร และวางระบบ Internet ที่มีความเร็วสูงและ มีเสถียรภาพสูง
12. มีการจัดทําเครือขาย Intranet และกําหนดสิทธิของผูใช เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
13. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูง
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 6
1. สรางโปรแกรมเฉพาะ เพื่อดําเนินการดานการบันทึก การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและ
เฉพาะเจาะจงกวาปจจุบัน
2. นโยบายใหผูสอนจัดสรางระบบการเรียนรูด วย E-Learning เพื่อใชระบบสารสนเทศที่วางไว
อยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
3. จัดสรางโปรแกรมการใหบริการผานระบบ On-Line เชน ระบบลงทะเบียน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานภาวะผูนําและการจัดการ
1. การพัฒนาระบบการติดตาม การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. พัฒนาโปรแกรมเฉพาะ
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บทที่ 4
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุป
การประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ พบวามาตรฐานวิทยาลัยฯมีผลการดําเนินงานในระดับที่
นาพอใจ แตบางมาตรฐาน / ตัวบงชี้ วิทยาลัยฯยังดําเนินการไมเปนที่นาพอใจ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบงชี้ทดี่ ี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 22, 23, 24, 25, 26
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 27, 28, 29
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 31
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 32, 33, 34
มาตรฐานและตัวบงชี้ทพี่ อใช เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 30
2. มาตรฐานและตัวบงชี้ทตี่ องปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 9
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุป
ภาพรวมไดดังนี้
แผนพัฒนาผูเรียน
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
- เสริมสุขภาพที่ดี ปลอดสารเสพติด
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
- สงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
- สรางคานิยมทางการศึกษาวิชาชีพ
- การใหบริการวิชาการ และวิชาชีพใหกับชุมชน

193
- พัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อการศึกษา คนควาของผูเรียน
- การจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ และพัฒนาเพื่อใชในการเรียนการสอน
- การพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยสถานประกอบการและชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
- พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
- การฝกภาคปฏิบัติ
- การจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาบุคลากร
- การอบรม สัมมนาใหความรูด านการทําวิจัย 5 บท
- การจัดทําวิจัย One department one research
- สรางและพัฒนาบุคลากรใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- สรางทักษะการจัดทําสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
- สงเสริมการทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
- การอบรม E-office, E-learning
- การสงเสริมบุคลากรในการศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ชวยในการบริหารจัดการ
- เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลของสถานศึกษา
- ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ป 2552-2554
- ใหบุคลากรทุกหนวยงาน เขียนโครงการพัฒนางานที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา
- นําวงจร PDCA มาใชในการทํางาน
3.4 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
- ใหทุกหนวยงานเขียนแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนางานที่รบั ผิดชอบ แผนของ
งบประมาณดานครุภัณฑทกุ ปงบประมาณ
โครงการเพื่อของบประมาณประจําป 2551-2552
- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑของงาน และแผนกวิชา
- โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของแผนกวิชา
- โครงการจัดซื้อวัสดุในการพัฒนางานของงานตาง ๆ
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