คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจําปการศึกษา 2552 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑ
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้
รายงานการประเมินตนเองมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทสรุปสําหรับผูบริหาร ขอมูลสถานศึกษา วิธีการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ขอขอบคุณสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครองที่มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา และใหความรวมมือในการใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ทําใหวิทยาลัยฯ
ไดมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษามากขึ้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปการศึกษา 2552
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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 สวน
ใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา 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 หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงคและสนามเปตอง
หลักสูตรและระดับทีเ่ ปดสอน
ระดับชั้น
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
คหกรรม
- คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
- อาหารและโภชนาการ - อาหารและโภชนาการ
- ผาและเครื่องแตงกาย - ผาและเครื่องแตงกาย
พาณิชยกรรม
- พณิชยการ
- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
(ปวช.)
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟฟก
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว

- การทองเที่ยว
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ระดับชั้น

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
คหกรรม
- การบริหาร
คหกรรมศาสตร
- อาหารและโภชนาการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)
บริหารธุรกิจ

จํานวนบุคลากร
ฝายบริหาร
ครูประจําการ
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

- เทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวน
5
จํานวน
57
จํานวน
1
จํานวน
2
จํานวน
15
จํานวน
10
จํานวน
28
รวม
118
จํานวนนักเรียน นักศึกษา 1,861 คน

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

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

งบประมาณประจําป 2552 จํานวน 45,350,637.15 บาท
เงินนอกงบประมาณ 4,115,904.90 บาท แสดงรายละเอียด ดังนี้
สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
งบรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบรายจายอื่น ๆ
รวม

เงินงบประมาณ
28,049,420.01
6,138,700.00
2,131,586.00
75,000.00
36,394,706.01

เงินงบอุดหนุน
3,402,730.00
5,398,545.00
149,025.00
5,631.14
8,955,931.14

เงินรายได
0.00
2,388,523.90
1,727,181.00
200.00
4,115,904.90
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เปาหมายของการพัฒนา
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552
ซึ่งไดจ ากความคิด เห็น การมีสว นรวมของครู – อาจารย และบุค ลากรที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญ
ของเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
1. สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
2 . บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของผลผลิต
ตามความตองการของทองถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
5. บูรณาการเรียนรูภ าคทฤษฎีกับชีวติ จริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและสุขภาวะ
6. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
7. การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
วิธีดําเนินงาน
1. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของระบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
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 และบุคลากร
4. การออกหนวยบริการในการใหความรูก ับประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ
5. การนําสิ่งประดิษฐคนรุนใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยสิ่งประดิษ ฐ
ประเภทลดภาวะโลกรอน ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป เครื่องกรองเสนใย เครื่องตมเสนใย
6. เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในกิจกรรมเมืองบูรณาการอาชีวะแกจน
7. บริการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา
8. มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน และศูนยฝก ปฏิบัตงิ านดานอาชีพของนักเรียน
( OTOP PRODUCT CENTER )
9. วางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา
10. มีศูนยวิทยบริการเพื่อการบริการสืบคน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวย
เทคโนโลยี
11. มีภูมิทัศนภายใน ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู
12. การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แผนกวิชา
13. นักเรียน นักศึกษามีทักษะตรงตามสาขาอาชีพที่ศึกษา โดยไดรับรางวัลระดับชาติ
14. รายงานวิจยั ของนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนา
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถานศึกษา
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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 ตามแผนรับของกรมอาชีวศึกษาตามกําลัง
ของสถานศึกษาที่จะรับได และเมื่อประเทศอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ลดลงจํานวนชัว่ 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
ปการศึกษา 2551 เปดสอนระดับ ปวช. แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
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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
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2509 -

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)
2511 ทางโรงเรียนติดตอรับเครือ่ งพิมพดีดของโรงเรียนบพิธพิมุข ใหนกั เรียนฝกหัด
พิมพดีด ทั้งไดเปดสอนพิมพดีดหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงการเรียนการสอน
ทุกดานจนกระทั่งกรมอาชีวศึกษาไดคัดเลือกใหเปนศูนยโครงการปรับปรุงโรงเรียน
การชางสตรี ในภาคกลาง
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พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

ไดสรางอาคารคหกรรม 1 หนวย ลักษณะเปนตึก 2 ชัน้ และเปดใชเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2520
ไดสรางอาคารเรียนอีก 1 หลัง เปนตึก 3 ชั้น โดยรื้ออาคารหลังที่เปนเรือนนอนออก
เพื่อสรางตึกหลังนี้แทน และไดเลิกรับนักเรียนประจําตั้งแต พ.ศ. 2515 ไดรับเงิน
งบประมาณ สรางอาคารคหกรรมเพิ่มเติมอีก 2 หนวย เปนตึก 2 ชัน้ ตอจากหนวยแรก
และเปดใชเมื่อตนปการศึกษา 2522
ไดรับเงินงบประมาณสรางบานพักครูแบบแฟลต 4 หนวย
ไดรับเงินงบประมาณสรางอาคารเรียน 4 ชัน้ โดยรื้ออาคารเรียนดานหลังและ
บานพักครู 1 หลัง
ไดสรางบานพักครูแบบแฟลต 16 หนวย
ไดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น โดยชั้นลางเปนหอประชุมและโรงอาหาร
ไดสรางอาคาร 1 หลัง คาวัสดุกอสรางใชเงินบํารุงการศึกษา ใหนักการภารโรง
กอสรางอาคารนี้เปนหองปฏิบัติการเบเกอรี่
สรางพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา พรอมที่ประดิษฐานดวยเงินบริจาคจัดตั้งมูลนิธิ
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สรางศาลาพักผอนผูปกครอง 1 หลัง โดยคนงานภารโรงเปนผูดําเนินการสราง ใชเงิน
บํารุงการศึกษาซื้อวัสดุ นอกจากนีว้ ิทยาลัยฯ ไดทําการตอเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการ
(อาคาร 4)
วิทยาลัยฯ ไดทําการรื้อถอนอาคารคหกรรม 2 ชัน้ และกอสรางอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คหกรรมขึ้นใหม เปนอาคาร 6 ชัน้ เปดใชในปการศึกษา 2540
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 และคุณหญิงแจมใส ศิลปอาชา
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2545
ดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดวยตนเองและหองโฮมเธียเตอร ณ ชั้น 6 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติไดสรางหองประชาสัมพันธและหองพักอาจารยเวร
จัดตั้งศูนย OTOP PRODUCT CENTER เพื่อเผยแพรสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง
- ดําเนินการกอสรางฐานพระวิษณุกรรม และกั้นหองใตอาคารเฉลิมพระเกียรติสําหรับ
เปนที่ประชุมของนักเรียน นักศึกษา
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พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

สรางหุนยนตประชาสัมพันธสําหรับบันทึกและแสดงขอมูลนักเรียน นักศึกษาผานบัตร
ประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
- ดําเนินการกอสรางหลังคาคลุมสนามกีฬา และปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค
สรางสนามเปตอง และสรางสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสม
อัตโนมัต”ิ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาสวนหยอม อาคารเรียน หองปฏิบัติการ
ปรับปรุงบริเวณใตอาคารเฉลิมพระเกียรติใหเปนหองประชุม และเปลี่ยนชื่อเปนหอง
ประชุมสรอยอินทนิล และหองโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนหองประชุมพวงชมพู โดย
ขณะเดียวกันก็ใหใชเปนหองเรียนในกรณีที่หองเรียนไมเพียงพอ

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 อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 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

12
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน มีคณ
ุ สมบัติในการอุมน้ํา และมีปริมาณแรธาตุเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมและกสิกรรม
แหลงน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีแมน้ําสายใหญที่สําคัญคือ แมน้ําทาจีน
แมน้ําสุพรรณบุรี รวมถึงหวยกระเสียวซึ่งเปนสาขาของแมน้ําสุพรรณบุรี
ปาไม จังหวัดสุพรรณบุรีมีปาสงวนแหงชาติทั้งสิ้น 7 แหง พื้นที่ประมาณ 825,102.52 ไร
แรธาตุ จาการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี สวนใหญจะเปนหินแกรนิต หินปูนและดีบกุ เล็กนอย
โครงสรางประชากร
ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวยเชื้อชาติไทย พวน จีน ลาว กะเหรี่ยง โดยกระจัด
กระจายอยูในทองที่อําเภอตาง ๆ โดยชนกลุมนอยที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตสุพรรณบุรี ปจจุบันไดมี
การผสมกลมกลืนจนกลายเปนคนเชื้อชาติไทยในปจจุบัน
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 2552
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับชัน้ แยกตามจํานวนเพศ
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
รวมทั้งหมด

คิดเปนรอยละ
ชาย
65
18
31
114
20
13
33
147

หญิง
507
423
412
1,342
230
142
372
1,714

รวม
572
441
443
1,456
250
155
405
1,861

30.73
23.69
23.80
78.23
13.43
8.32
21.76
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามเพศและวุฒกิ ารศึกษา
ประเภทวุฒิ
ชาย
หญิง
รวม
1. ปริญญาเอก
2. ปริญญาโท
5
13
18
3. ปริญญาตรี
14
42
56
4. อนุปริญญา
5. ต่ํากวาอนุปริญญา
6. ไมมีวุฒิทางครู
รวมทั้งหมด
19
55
74

หมายเหตุ
-

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ชาย
หญิง
รวม
คหกรรม
5
5
- คหกรรม
6
6
- อาหารและโภชนาการ
5
5
- ผาและเครื่องแตงกาย
พณิชยกรรม
2
9
11
- การบัญชี
- การขายและการตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
ศิลปกรรม
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟฟค
พื้นฐาน
- สามัญสัมพันธ

รวม

1
4

5
6
4

5
7
8

-

1

1

2
1

1
1

3
2

9

12

21

19

55

74

หมายเหตุ
ครูจางสอน 1 คน
ครูจางสอน 2 คน
พนักงานราชการ 1 คน
ครูจางสอน 3 คน
ครูจางสอน 4 คน

ครูจางสอน 1 คน
ครูจางสอน 3 คน
พนักงานราชการ 1 คน
ไมรวมผูบริหาร
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
1 คน
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอนตามหนาที่และเพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
เจาหนาทีง่ านสารบรรณ
1
เจาหนาทีง่ านธุรการ
2
เจาหนาทีง่ านบุคลากร
1
เจาหนาทีง่ านบัญชี
1
เจาหนาทีง่ านประชาสัมพันธ
1
เจาหนาทีง่ านเอกสารการพิมพ
1
เจาหนาทีง่ านพัสดุ
1
เจาหนาทีง่ านทะเบียน
2
เจาหนาที่งานกิจกรรม
1
เจาหนาทีง่ านแนะแนว
1
เจาหนาทีง่ านโครงการพิเศษ
1
เจาหนาที่งานปกครอง
1
เจาหนาที่งานศูนยขอมูล
2
เจาหนาที่งานผลิตการคา
1
เจาหนาที่งานวัดผล
1
2
เจาหนาที่งานหองสมุด
1
เจาหนาที่งานวิจยั
1
พนักงานบริการ
1
พนักงานขาย
1
พนักงานพัสดุ ชัน้ 3
1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
1
หัวหนาหมวดรถยนต
1
พนักงานขับรถยนต
1
หัวหนาหมวดสถานที่
1
นักการภารโรง
2
4
ยาม
3
รวมทั้งหมด
11
27

รวม
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
38

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 ครัง้ ที่ 22 ประเทศเวียดนาม
- 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 การแขงขันประดิษฐของเหลือใชจาก เศษผา 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 (นาซามอลล)
- รางวัลที่ 1 โครงการตอบปญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 ที่วัดปาเลไลยก
- รางวัลที่ 3 การประกวดตกแตงเทียนพรรษา (นาซามอลส)
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกระทรวงสาธารณสุข ป 2550
ปการศึกษา 2551
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพวงมาลาในวโรกาส “วันปยมหาราช” ประเภท
สวยงาม
- ไดรับรางวัล The Best Practice “โครงการกลาตะวันอาชีวศึกษาสุพรรณบุร”ี ระดับภาค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรับรางวัล “หนวยองคการวิชาชีพดีเดน” ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดจากการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคกลาง
ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดนครปฐม โดย
1. นายพรเทพ
กลิ่นแดง
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 การแขงขันทักษะแตงหนาเคกในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดสงขลา โดย
นายณรงศักดิ์ จันทร
ปวส. อาหารและโภชนาการ
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ปการศึกษา 2552
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา
-

ผานการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก เทากับ 4. 93
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 23 ธันวาคม 2552
ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ อศจ.
ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับภาคกลาง
ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงประจําป 2552”
- โรงอาหารไดมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT
GRADE “ VERY GOOD” ประจําป 2552
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรับรางวัล โรงอาหารมาตรฐาน ในงานมหกรรมอาหารอรอย
และของดีเมืองสุพรรณบุรี 11th AMASING FOOD & BEST PRODUCT OF
SUPHANBURI ระหวางวันที่ 12-18 ก.พ. 53
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง แบบอยางสถานศึกษา 3 D
- นักเรียน นักศึกษา ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 14 ทักษะวิชาชีพ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดดอกไมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมสงเสริมอาชีพเพื่อเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาและ
ผูย ากไร
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสานสายใยนองพี่ ผูกไมตรีผองเพือ่ น You and Me and We all
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมกลาตะวันรวมใจชวยเหลือผูปวยเอดส
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรดีเดนดานตาง ๆ
พอดีเดน
- รองผูอํานวยการผูอํานวยการชัยรัตน เฟองฟูลอย
- คุณครูกวี
วงษชาลี
- คุณครูรัตนพล
ปนแกว
- คุณครูไพรัช
รัตนพวงทอง
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แมดีเดน
-

คุณครูเบญจมาศ
คุณครูยุวพา
คุณครูภิญญดา
นางวันรุง

ดีเจริญ
สารพัฒน
อยูสําราญ
นิ่มสันต

ครูดีเดน ปการศึกษา 2552
นางสุภัทรา
นางเบญจมาศ
นางเก็จวลี
นางบุญสม
นางณัฐญา
นางสาวนิโลบล
นางอนัญญา
นางดุสิดา
นางสาวรุงฤดี
นางอภิรดี
นางอัจฉรา
นายศักดิ์ชยั

สัจจา
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ดีเจริญ
คุณครู
วัชเรนทรสุนทร
คุณครู
สําเนียงแจม
คุณครู
อัมรินทร
คุณครู
บุญชู
คุณครู
เวียงสีมา
คุณครู
เฟองฟูลอย
คุณครู
ศรีคํา
คุณครู
พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณครู
โพธิจินดา
คุณครู
อินจู
คุณครู

ครูดีเดนสาขางานบริการอาชีพ จากสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ภาค 3330 โรตารีส่ ากล
นางณัภปภา
นารานิชนภนต
คุณครู
ครูที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาอุทิศตนเสียสละอดทนในการปฏิบัติ
หนาที่ และพัฒนาคุณภาพชีวติ เปนแบบอยางที่ดีเปนที่ประจักษตอสาธารณชน จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
กระทรวงศึกษาธิการ และ ไดรับรางวัลเปนครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา / หนวยงานตนสังกัด
ประจําปการศึกษา 2552 กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร
นางภิญญดา
อยูสําราญ
คุณครู
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ปการศึกษา 2552
ผลงานนักเรียน
1. ไดรับคัดเลือกเขาประเมินนักศึกษาระดับ ปวช. รางวัลพระราชทาน ระดับภาคปการศึกษา 2552
ของวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นักเรียน ชั้น ปวช. 2 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
- นายคณิศร ศรีโมรา
นักเรียนชัน้ ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. ไดรับคัดเลือกเขาประเมิน นักศึกษาระดับ ปวส. รางวัลพระราชทาน ระดับภาค ปการศึกษา 2552
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นักศึกษาระดับ ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- นางสาวนภคอร ถาวร
นักเรียนชัน้ ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ
3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสมตําประเภทคาวคือสมตําเห็ดเจ็ดสยาม และ
ประเภทหวาน คือสมตําแพนเคก 3 สหาย ในกิจกรรมแขงขันทําอาหาร “SOM TUM SIAM
CONTEST ณ โรงแรมดุสิตธานี ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
- นายวิษณุพงษ ศรีบุญเพ็ง
นักเรียนชัน้ ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันจัดดอกไม การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ
และมหกรรมอาชีพอิสระ ครั้งที่ 23 ระดับภาค จังหวัดสระบุรี
- นายอานนท มัน่ แกว
นักเรียนชัน้ ปวช. 2 คหกรรมการผลิต
5. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงประเภทไทยสากลหญิงระดับชาติ จังหวัด
อุบลราชธานี
- นางสาวชิดชนก จันทสุวรรณ นักเรียนชั้น ปวช. 3 การบัญชี
6. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 การประกวดรองเพลงประเภทไทยสากลชายระดับชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี
- นายเจษฎา ทศรศ
นักเรียนชัน้ ปวช. 2 คอมพิวเตอรกราฟก
การแขงขันทักษะระดับภาค
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนันทนา
นางสาวอารยา
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายนรินทร
นางสาวขนิษฐา

ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักเรียน ระดับ ปวช.
จั่นเจริญ
จันทรหอมหวน
ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักศึกษา ระดับ ปวส.
น้ําแกว
แวงแสน
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การแขงขันทักษะระดับภาค
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการตัดเย็บชุดฝกงาน ปวส.
นางสาวชนิกานต
คงสุวรรณ
นางสาวสมฤดี
เนียมรัตน
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาหารจานเดียวประเภทเสน ระดับ ปวส.
นายพิชัยยุทธ
สวางแกว
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อาหารไทยจานเดียวประเภทเสน ระดับ ปวช.
นางสาวนวภรณ
กัญญา
นายพรเทพ
กลิ่นแดง
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักผักผลไมตกแตงโตะบุฟเฟต ระดับ ปวช.
นางสาวศิริรัตน
นิ่มนวล
นางสาวภรวิสาร
แจงจิตร
นางสาววราภรณ
นาคฉาย
นางสาวปทมา
เที่ยงตรง
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐพานพุมดอกไมสด
นายปรัชญา
จันทรไกร
นางสาวสุวรรณา
นาจําปา
นางสาวเพชรไพลิน
เชื้อดี
นางสาวอัมพวรรณ
แกววิเศษ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
นายสุเมธ
ผินเขียว
นางสาวจิตราภา
ดวงแกว
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
นางสาวศุภลักษณ
กาฬภักดี
นางสาวกัลธิมา
โพธิจินดา
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบโปสเตอรดวยคอมพิวเตอร
นางสาวสุดาวดี
แกวปาน
4. เปาหมายสภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2552
ซึ่งจากการมีสว นรวมของบุคลากรในสถานศึกษา สามารถสรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนา ไดดังนี้
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เปาหมาย
1. สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
2 . บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของผลผลิต
ตามความตองการของทองถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
5. บูรณาการเรียนรูภ าคทฤษฎีกับชีวติ จริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและสุขภาวะ
6. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
7. การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ในการดําเนินการตามเปาหมาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาขางตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ไดกําหนดสภาพความสําเร็จไวดังนี้
จุดเนนดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 1 สรางผูป ระกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
เปาหมายการพัฒนา
1.1 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา จัดการศึกษาทวิภาคีและระบบปกติ
20 แหง
1.2 รอยละ 71 ของผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางาน
ในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
1.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ตอ คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม
อยูในระดับดี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
1.1 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา จัดการศึกษาทวิภาคีและระบบปกติ
25 แหง
1.2 รอยละ 75 ของผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางาน
ในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
1.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ตอ คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม
อยูในระดับดี
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เปาหมายที่ 2 บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของผลผลิต
ตามความตองการของทองถิน่
เปาหมายการพัฒนา
2.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาตามความตองการ
ของตลาดแรงงานอยูในระดับดี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
2.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาตามความตองการ
ของตลาดแรงงานอยูในระดับดี

2.2 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน 20 ครั้ง

2.2 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน 23 ครั้ง

เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเ รียนอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
3.1 ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป
3.2 ผูเรียนรอยละ 86 สามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
3.3 ผูเรียนรอยละ 86 มีความสามารถใชความรู
และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.4 ผูเรียนรอยละ 86 มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
3.1 จํานวน นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
อยางนอยรอยละ 85
3.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 86
สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชแกปญ
 หาในการปฏิบัติงานอาชีพ
อยางเปนระบบ
3.3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 86
มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม
3.4 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 86
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธทดี่ ี
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เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเ รียนอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
3.5 ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
3.5 จํานวน นักเรียน นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา
3.6 บุคลากรภายในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา 3.6 บุคลากรในสถานศึกษาอยางนอยรอยละ 100
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ รอยละ 100
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
3.7 อัตราสวนของผูส อนประจําที่มคี ุณวุฒิ
3.7 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒิ
ดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ 100 ดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
รอยละ 100
3.8 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1:23
3.8 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1:23
3.9 ผูเรียนนอยกวารอยละ 25 ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเขา
3.10 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน
การสอน รอยละ 11
3.11 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ของ ครู อาจารย ในระดับมาก
3.12 สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ในระดับดี
3.13 ครู อาจารย ในสถานศึกษาปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม รอยละ 97
3.14 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรูข องสถานศึกษา ในระดับดี
3.15 สถานศึกษาทําการเผยแพรบทความของครู
จํานวน 5 บทความ

3.9 นักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับออกกลางคัน
นอยกวารอยละ 20
3.10 มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
รอยละ 18
3.11 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ของ ครู อาจารย ในระดับมาก
3.12 สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ในระดับดี
3.13 สถานศึก ษา มีจํานวนครู อาจารย รอยละ
100 ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ และมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.14 สถานศึกษามีการเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา อาทิ สถานที่ตั้ง บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ครบถวน ระดับดี
3.15 สถานศึก ษามีก ารเผยแพรบทความของครู
ในชองทางการเผยแพรตาง ๆ จํานวน 5 บทความ
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เปาหมายที่ 4 พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
เปาหมาย
4.1 ผูเรียนรอยละ 86 มีทักษะในการสื่อสารดาน
การฟ ง การอ า น การเขี ย น และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4.2 สถานศึกษา มีการจัดระบบความปลอดภัย
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรูข องสถานศึกษา ในระดับดี
4.3 สถานศึกษามีอาคารเรียนศูนยวิทยบริการ
พื้นที่ฝกปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม ในระดับดี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
4.1 จํานวน นักเรียน นักศึกษา รอยละ 86
มีทักษะการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4.2 สถานศึกษา มีการจัดระบบความปลอดภัย
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรูข องสถานศึกษา ในระดับดี
4.3 สถานศึกษามีอาคารเรียนศูนยวิทยบริการ
พื้นที่ฝกปฏิบัติ งานที่เหมาะสม ในระดับดี

เปาหมายที่ 5 บูรณาการการเรียนรูภาคทฤษฏี กับชีวิตจริงและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและ
สุขภาวะ
เปาหมาย
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
5.1 สถานศึกษามีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
5.1 สถานศึกษามีการเชิญ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หรือ ภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
ผูเรียน จํานวน 22 คน/ภาคเรียน
พัฒนาผูเรียน จํานวน 25 คน/ภาคเรียน
5.2 ผูเรียนมีการพบครู อาจารยที่ปรึกษา
5.2 นักเรียน นักศึกษา เขาพบครูที่ปรึกษาใน
จํานวน 29 ครั้ง/ป
ชั่วโมง Home room จํานวน 32 ครั้ง/ป
5.3 สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบ
5.3 สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบ
สารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา สารเสพติดใหกับผูเรียนอยางนอย จํานวน 1 ครั้ง /
ปการศึกษา
5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษ
5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอม วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุง
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 41 ครั้ง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 42 ครั้ง
5.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดาน
5.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
วิชาการ คุณธรรม คานิยม ทีด่ ีงามในวิชาชีพ
พรอมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
พรอมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
จํานวน 41 ครั้ง
จํานวน 42 ครั้ง
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เปาหมายที่ 5 บูรณาการการเรียนรูภาคทฤษฏี กับชีวิตจริงและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและ
สุขภาวะ
เปาหมาย
5.6 แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัติจริงและเรียนรูจากประสบการณจริง
จํานวน 11 แผนกวิชา
5.7 สถานศึกษามีการประเมินผลตามสภาพจริง
ทุกแผนกวิชา รอยละ 100
5.8 สถานศึกษามีแผนการสอนแบบบูรณาการ
ของครู รอยละ 86 ที่มีความสอดคลองกับสาระ
มาตรฐานการเรียนรูรายวิชา
5.9 ผูเรียนรอยละ 65 สามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
5.6 แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัติจริงและเรียนรูจากประสบการณจริง
จํานวน 11 แผนกวิชา
5.7 สถานศึกษามีการประเมินผลตามสภาพจริง
ทุกแผนกวิชา รอยละ 100
5.8 สถานศึกษามีแผนการสอนแบบบูรณาการ
ของครู อยางนอย รอยละ 88 ที่มีความสอดคลอง
กับสาระมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา
5.9 ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ
และมีรายไดระหวางเรียนอยางนอยรอยละ 65

เปาหมายที่ 6 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
เปาหมายการพัฒนา
6.1 สถานศึกษามีโครงการที่ชวยสนับสนุน
การทําวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
จํานวน 1 โครงการ
6.2 สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับจากภายนอก
รอยละ 1.00
6.3 สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย จํานวน 3 ครั้ง/ป
6.4 สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวด การเผยแพร
ระดับชาติ หรือใชประโยชนทางวิชาชีพ
จํานวน 1 ชิน้

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
6.1 สถานศึกษามีโครงการที่ชวยสนับสนุน
การทําวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
อยางนอย จํานวน 1 โครงการ
6.2 สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับจาก
ภายนอก อยางนอยรอยละ 1.20
6.3 สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย อยางนอย จํานวน 3 ครั้ง/ป
6.4 สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวด การเผยแพร
ระดับชาติ หรือใชประโยชนทางวิชาชีพ
อยางนอย จํานวน 1 ชิ้น
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เปาหมายที่ 7 การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
เปาหมายการพัฒนา
7.1 สถานศึกษามีจํานวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรมทีใ่ หบริการวิชาชีพแกชุมชน
จํานวน 50 กิจกรรม
7.2 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมโครงการการใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตอ
งบประมาณทั้งหมดรอยละ 20
7.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีใ่ หบริการวิชาชีพ
ในศูนยการใหบริการวิชาชีพ จํานวน 10 กิจกรรม
7.4 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินการของศูนยการใหบริการ
ตองบประมาณทั้งหมด รอยละ 0.02
7.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการ
ที่ใหบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชนและ
สังคม จํานวน 3 กิจกรรม

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
7.1 สถานศึกษามีจํานวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรมทีใ่ หบริการวิชาชีพแกชุมชนอยางนอย
จํานวน 50 กิจกรรม
7.2 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมโครงการการใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นและกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตอ
งบประมาณทั้งหมดมากกวารอยละ 20
7.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีใ่ หบริการวิชาชีพ
ในศูนยการใหบริการวิชาชีพอยางนอย
จํานวน 10 กิจกรรม
7.4 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินการของศูนยการใหบริการ
ตองบประมาณทั้งหมด อยางนอยรอยละ 0.02
7.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการ
ที่ใหบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชนและ
สังคม อยางนอยจํานวน 3 กิจกรรม

เปาหมายที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
8.1 สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลอง
8.1 สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
กับแผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได จํานวน 12 โครงการ
ตรวจสอบได จํานวน 12 โครงการ
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เปาหมายที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
เปาหมายการพัฒนา
8.2 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
8.2 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี

เปาหมายที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
เปาหมายการพัฒนา
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
9.1 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
9.1 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรู และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
การจัดการความรู และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี
สารสนเทศ อยูในระดับดี
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บทที่ 2
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เป น องค ก รจั ด การเรี ย นรู แ ละบริ ก ารวิ ช าชี พ ให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ภาพควบคู คุ ณ ธรรม สถาน
ประกอบการและชุ ม ชนมีสว นรว มในการจัด การศึก ษา พัฒ นาบุค ลากรอยางตอ เนื่องทั้งดานวิชาชี พ
งานวิจัยและกาวทันเทคโนโลยี
2. ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ความรูดี มีวินัย น้ําใจนักกีฬา
3. พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1. จัดการศึกษาดวยคุณภาพควบคูกับคุณธรรม ใหผูเรียนอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. สรางกระบวนการ การมีสวนรวมของสถานประกอบการและชุมชน เพื่อนําไปสูความ
หลากหลายของสาขาอาชีพ
3. พัฒนาบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสูนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี
5. บริการวิชาชีพใหกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
4. แนวปฏิบัติทใี่ ชไปสูเปาหมายที่ตองการ (ยุทธศาสตร)
ในการดําเนินการตามเปาหมายขางตน วิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้

30
ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 1 สรางผูป ระกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
- การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียน
กับสถานศึกษา จัดการศึกษาทวิภาคีและระบบปกติ นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการและ
จํานวน 20 แหง
การประเมิน
- โครงการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา
- ติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
2. รอยละ 71 ของผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางาน
ในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป

- พัฒนาทักษะดานวิชาชีพ
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห
การตัดสินใจ และการแกปญ
 หา
- พัฒนาทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
- การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา

3. สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ที่มีตอ
- พัฒนาทักษะดานการปฏิบัติการวิชาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม - พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและ
อยูในระดับดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
- สํารวจคุณลักษณะอันพึงประสงค
ที่สถานประกอบการตองการ
- สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา
ตอการฝกงานในสถานประกอบการ
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ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 2 บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของผลผลิต
ตามความตองการของทองถิน่
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ - พัฒนาหลักสูตรโดยใหสถานประกอบการ
สถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาตามความตองการของ
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตลาดแรงงาน อยูในระดับดี
- พัฒนาหลักสูตรใหเปนฐานสมรรถนะ
- พัฒนาหลักสูตรสนองความตองการของทองถิ่น
และตลาดแรงงาน
- พัฒนาครูดานการผลิตสื่อและการหา
ประสิทธิภาพของสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนรู
- พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะใหเหมาะสมกับความ
ตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน
- พัฒนาหลักสูตรโดยภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร - โครงการใชทรัพยากรรวมกันของสถาบัน
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา - โครงการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ - โครงการแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
จํานวน 20 ครั้ง
- โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
- โครงการมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการฝกงานในสถานประกอบการ
- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการสํารวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
- โครงการอบรมผูขับขี่รถจักรยานยนต
- โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
QA
- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีสวนรวม
- นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
- โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
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ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเ รียนอยางตอเนื่อง
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม - พัฒนาใหผูเรียนมีกระบวนการคิด
เกณฑทกี่ ําหนดตามชัน้ ป
- จัดแผนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนดานการวิเคราะห
- พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ในโครงการวิชาชีพ
- พัฒนาใหผูเรียนมีทกั ษะวิชาชีพ
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในแผนการเรียนรู
รายวิชา
- ปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียงในรายวิชา
- พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง
- วัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ดวยวิธกี ารที่หลากหลาย
- นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียน
การสอน
- พัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดวยการสืบคนขอมูลเรียนรูดว ยตนเอง
- มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
- พัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาการสอนและการปฏิบัติงานระดับ
แผนกวิชา/ฝายตาง ๆ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการ
รายใหม
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เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
2. ผูเรียนรอยละ 86 สามารถประยุกตหลักการทาง - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนําคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในวิชาโครงการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
วิชาชีพ
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เนนการฝก
ปฏิบัติจริงการทํางานเปนทีม
- โครงการโครงงานวิทยาศาสตร
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําหลักวิจัย
เขามาบูรณาการ
- โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- โครงการประเมินสมรรถนะการวิจัยในการสอน
โครงการวิชาชีพ
- โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูว ิทยาศาสตร
- โครงการสงเสริมการทําสื่อการสอนสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหม
- โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร
- พัฒนาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
3. ผู เ รี ย นร อ ยละ 86 สามารถใช ค วามรู แ ละ - พัฒนาหอง Internet, หองสมุด และ
เทคโนโลยี ที่ จํ า เป น ในการศึ ก ษาค น คว า และ ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
- จัดหาแหลงคนควาเพื่อการเรียนรู
- เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ
ในการคนควาขอมูล
- พัฒนาบุคลากรทักษะดานคอมพิวเตอร
มาประยุกตใชในการใหบริการตาง ๆ
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เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
4. ผูเรียนรอยละ 86 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม - พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมในลักษณะ
ที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
โครงการ/กิจกรรม
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
- พัฒนากิจกรรมดานมนุษยสัมพันธ
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
กระบวนการการทํางานเปนทีม
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและ
การมีมนุษยสัมพันธที่ดใี นแผนการเรียนรูทุกรายวิชา
- พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการกีฬา
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการพัฒนาคุณธรรมสูศักยภาพทางการศึกษา
- โครงการพัฒนาจิตเสริมสรางคุณภาพชีวิต
5. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์
- พัฒนาผูเรียนใหมีทกั ษะทางวิชาชีพ
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
- พัฒนาทักษะการปฏิบัตจิ ริง การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู
- โครงการฝกงานในสถานประกอบการ
- ดําเนินการปองกันการออกกลางคันของนักเรียน
- โครงการจัดหาครุภัณฑงานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
- โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย
- โครงการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีรายได
ระหวางเรียน
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา
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เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปาหมายการพัฒนา
6. บุคลกรภายในสถานศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ รอยละ 100

ยุทธศาสตร
- โครงการอบรม ประชุม สัมมนา
- โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
- สงเสริม สนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท
- สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการ
7. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒิดาน
- ปรับผูสอนประจําใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ 100
- สงเสริม สนับสนุนใหครูไดศึกษาดานวิชาชีพ
8. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1: 23
- ปรับผูสอนประจําใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
- สงเสริม สนับสนุนใหครูไดศึกษาดานวิชาชีพ
9. ผูเรียนออกกลางคันนอยกวารอยละ 25
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
เมื่อเทียบกับแรกเขา
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
- พัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเจตคติทดี่ ี
ตอสาขาอาชีพ
- ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกนักเรียน นักศึกษา
- จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
10. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อ - สํารวจความพรอมและความตองการใชสื่อของ
วัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอน
รอยละ 11
- จัดหาแหลงงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ
- โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑเพื่อการเรียนรู
ของนักเรียน นักศึกษา
11. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
- จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
ของครู อาจารยในระดับมาก
ตอคุณภาพการสอนของครู อาจารย
- พัฒนากิจกรรม / เทคนิควิธกี ารสอน
- ดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
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เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปาหมายการพัฒนา
12. สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ในระดับดี

13. ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม รอยละ 97

14. สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรูข องสถานศึกษาในระดับดี

15. สถานศึกษาทําการเผยแพรบทความของครู
จํานวน 5 บทความ

ยุทธศาสตร
- จัดบุคลากรตรงตามความสามารถและความถนัด
- นําความสามารถพิเศษของบุคลากรมาใช
ในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
- การติดตาม กํากับ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- สงเสริม สนับสนุน ครู อาจารยใหไดรับ
การพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
- โครงการสนับสนุนครุภัณฑสํานักงาน
- เสริมแรงเพื่อเปนกําลังใจแกครู อาจารย
ที่มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและทุมเทแกราชการ
อยางเต็มกําลังความสามารถ
- ยกยอง เชิดชูเกียรติใหกับบุคลากรที่มีผลงานดีเดน
ดานตาง ๆ ของทุกป
- พัฒนาระบบขอมูลดวยสารสนเทศ
- พัฒนา Website
- จัดระบบเครือขายขอมูลภายในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
- พัฒนาระบบ LAN ของสถานศึกษา
- เผยแพรบทความของครู และนักเรียน
ลงในวารสารประชาสัมพันธ
- เพิ่มชองทางในการเผยแพร
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ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 4 พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. ผูเรียนรอยละ 86 มีทักษะในการสื่อสารดาน
- พัฒนากิจกรรมการเรียน การสอน โดยเนน
การฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ผูเ รียนเปนสําคัญ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
- พัฒนาทักษะดานการใชสื่อเพื่อการเรียนรู
ดานภาษา
- โครงการภาษาไทยวันละคํา
- โครงการภาษาจีนวันละคํา
- พัฒนาแหลงการเรียนรูทางภาษา
- พัฒนากิจกรรมการสอน โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากทองถิ่นมาใหความรูเพิ่มขึน้
- พัฒนาศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง
- โครงการวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
- พัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
- พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสาขาการเลขานุการ
2. สถานศึกษามีการจัดระบบความปลอดภัย
- พัฒนาศูนย การเรียนรูด ว ยตนเอง
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
- พัฒนาหองสมุดโดยนําเทคโนโลยีมาใช
ที่เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับดี
ในการสืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนจัดหางบประมาณเพื่อการจัดหาหนังสือ
วารสารตาง ๆ
- ดูแลรักษาลิฟต
- ดูแลเครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัยฯ
- ตอเติมหลังคาคลุมบริเวณสนาม
3. สถานศึกษามีอาคารเรียนศูนยวิทยบริการ
- จัดหาแหลงสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจยั
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมในระดับดี
- สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อประเภทตาง ๆ
- พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูการบริการ
ผานเวปไซด
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ดานการพัฒนาการเรียนรูใ นองคกร
เปาหมายที่ 5 บูรณาการเรียนรูภาคทฤษฏีกับชีวติ จริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพือ่ สรางกระแสนิยมและ
สุขภาวะ
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือ
- สนับสนุนแหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการพัฒนา เชน โครงการเสริมสรางประสบการณตรง
ผูเรียน จํานวน 22 คน / ภาคเรียน
- โครงการทัศนศึกษา
- โครงการปฏิบัตกิ ารขายตรง
2. ผูเรียนมีการพบครูที่ปรึกษาจํานวน 29 ครัง้ / ป - พัฒนากิจกรรมผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
- จัดระบบงานอาจารยที่ปรึกษา
- พัฒนาการจัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติด - ชมรมตาง ๆ กําหนดกิจกรรมโครงการตอตาน
ใหกับครูผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา
ยาเสพติด
- รวมกิจกรรมของหนวยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดานการอบรมความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
- โครงการสุมตรวจสุขภาพประจําป
- โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด
- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษ
- โครงการธนาคารขยะ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
- กิจกรรมชมรมฯ กําหนดโครงการอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 41 ครั้ง
สิ่งแวดลอม
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชา
- กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
- โครงการอนุรกั ษ สืบสานและพัฒนาชุมชน
- โครงการบริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
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เปาหมายที่ 5 บูรณาการเรียนรูภาคทฤษฏีกับชีวติ จริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพือ่ สรางกระแสนิยมและ
สุขภาวะ
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดาน
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในแผนการเรียนรู
วิชาการ คุณธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
ทุกรายวิชา
พรอมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
- ดําเนินกิจกรรม/ โครงการ เนนการทํางานเปนทีม
จํานวน 41 ครั้ง
- พัฒนาทักษะดานการคิด วิเคราะหและ
การนําไปใช
- พัฒนาโปรแกรมนักเรียนมาสาย
6. แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
- พัฒนาครู อาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติจริงและเรียนรูจากประสบการณจริง
เนนการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะวิชาชีพ
จํานวน 11 แผนกวิชา
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
- โครงการฝกงาน
- โครงการวิชาชีพ
- พัฒนาการนําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการเรียนการสอน
- การเรียนระบบทวิภาคี
- โครงการจําหนายเคกเทศกาลปใหม
- โครงการคหกรรมบริการ
- โครงการคหกรรมครบวงจร
- จัดหาและพัฒนาครุภณ
ั ฑดานคอมพิวเตอร
- การนิเทศการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
7. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง - การประเมินผลตามสภาพจริง
ทุกรายวิชา รอยละ 100
- วิธีการวัดผลและประเมินผลของครู
8. สถานศึกษามีแผนการสอนแบบบูรณาการของ - พัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ
ครู ร อ ยละ 86 ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ สาระ ที่มีความสอดคลองกับสาระมาตรฐานและหลักการ
มาตรฐานการเรียนรูรายวิชา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผู เ รี ย นร อ ยละ 65 สามารถวางแผนธุ ร กิ จ - โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
- โครงการภายใตการนิเทศ
- โครงการวิชาชีพ
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ดานการจัดการเรียนรูในองคกร
เปาหมายที่ 6 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีโครงการที่ชวยสนับสนุนการทํา - - การทําวิจัยแผนกวิชา
วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 โครงการ - พัฒนาการทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ
- จัดหาแหลงสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
ในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับจาก
- สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อประเภทตาง ๆ
ภายนอก รอยละ 1.00
3. สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ - เผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนในวารสาร
งานวิจัย จํานวน 3 ครั้ง/ป
ประชาสัมพันธวิทยาลัย, เว็ปไซต
- เผยแพรผลงานวิจัยระดับสถาบัน (บทคัดยอ)
ตอสาธารณชน
4. สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่ไดรับ
- เผยแพรผลงานวิจยั ในชั้นเรียนในวารสาร
รางวัลจากการประกวดเผยแพรระดับชาติหรือใช ประชาสัมพันธ
ประโยชนทางวิชาชีพ จํานวน 1 ชิ้น
- เผยแพรผลงานวิจัยระดับสถาบัน (บทคัดยอ)
ตอสาธารณชน

ดานการใหบริการ
เปาหมายที่ 7 การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
เปาหมายการพัฒนา
1. สถานศึกษามีจํานวนและประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมทีใ่ หบริการวิชาชีพแกชุมชน
จํานวน 50 กิจกรรม

ยุทธศาสตร
- การเสริมสรางทักษะดานอาชีพระยะสั้น
- การสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
- การสงเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
- อาชีวะแกปญหาความยากจน
- ตนกลาอาชีพ
- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
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เปาหมายที่ 7 การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
เปาหมายการพัฒนา
2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัด กิจกรรม โครงการวิชาชีพ และสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม
โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด รอยละ 20
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีใ่ หบริการวิชาชีพ
ในศูนยการใหบริการวิชาชีพ จํานวน 10 กิจกรรม

4. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการของศูนยการใหบริการตองบประมาณ
ทั้งหมด รอยละ 0.02
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการ
ที่ใหบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชนและ
สังคม จํานวน 3 กิจกรรม

ยุทธศาสตร
- จัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ที่ใหบริการดานวิชาชีพ

- โครงการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 ชั่วโมง
- โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
- โครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
- การจัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพ
สูวุฒิการศึกษา
- โครงการสอนวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
- การใหความรวมมือกับจังหวัด ชุมชนดานวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ การตัดสิน และการใหบริการตาง ๆ
- โครงการคหกรรมบริการ
- โครงการคหกรรมครบวงจร
- จัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณ
- สงเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
- ตนกลาอาชีพ
- การสรางผูประกอบการใหม
- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
- จัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ที่ใหบริการดานวิชาชีพ
- จัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณ
- สงเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
- โครงการฝกงาน
- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
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ดานการจัดการในองคการ
เปาหมายที่ 8 พัฒนาระบบบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเนนการมีสวนรวม
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลองกับ - จัดบุคลากรตรงตามความสามารถและความถนัด
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
- นําความสามารถพิเศษของบุคลากร
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
มาใชในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได จํานวน 12 โครงการ
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
- จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
- การติดตาม กํากับ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

เปาหมายที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศการจัดการ - จัดบุคลากรตรงตามความสามารถและความถนัด
ความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นําความสามารถพิเศษของบุคลากรมาใช
อยูในระดับดี
ในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
- จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
- การติดตาม กํากับ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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เปาหมายที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร
- พัฒนาบุคลากรทักษะดานคอมพิวเตอร
- พัฒนาเว็ปไซต
- จัดระบบเครือขายขอมูล พัฒนาระบบ Lan ของ
สถานศึกษา
- พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ
- พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา

5. ลักษณะของการบริหารงาน
วิทยาลัยฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการดําเนินงานที่เปนผลงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 ดาน คือ
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม
5. ดานนวัตกรรมและการวิจัย
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ
7. ดานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1. 1
ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กาํ หนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2
รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ขอกําหนดที่ 1. 2
ความรูค วามเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถประยุกตใชงานอาชีพได
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ตัวบงชี้ที่ 3
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญ
 หาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ขอกําหนดที่ 1. 3
ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 4
รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ขอกําหนดที่ 1. 4
ความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 5
รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูเทคโนโลยีที่จาํ เปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ขอกําหนดที่ 1. 5
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 6
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
ขอกําหนดที่ 1. 6
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ตัวบงชี้ที่ 10
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง
ขอกําหนดที่ 1. 7
ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 11
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ขอกําหนดที่ 1. 8
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 12
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.9
ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
ตัวบงชี้ที่ 13
รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2. 1
รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 14
รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มคี ุณภาพ
ขอกําหนดที่ 2. 2
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 16
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
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ตัวบงชี้ที่ 17
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
ขอกําหนดที่ 2. 3
จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ขอกําหนดที่ 2. 4
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศกึ ษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 19
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบการ หองเรียน หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พืน้ ที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20
ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 21
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมคี รุภณ
ั ฑ และอุปกรณ
ขอกําหนดที่ 2. 5
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 22
ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 2. 6
พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ ดรับการพัฒนาตามหนาที่รับผิดชอบ
ขอกําหนดที่ 2. 7
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาในระบบปกติและระบบ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 24
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 26
จํานวน - ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 27
อัตราสวนของผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒิดานอาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 28
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3. 1
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 29
จํานวนครั้งของการจัดการใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 30
จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 31
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ขอกําหนดที่ 3. 2
จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ขอกําหนดที่ 3. 3
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 33
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสงั คม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 4. 1
บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 34
จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการทีใ่ หบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 4. 2
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพ
ที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 35
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่ วกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5. 1
สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนา นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 36
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 37
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
ขอกําหนดที่ 5. 2
จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานทีน่ ําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ตัวบงชี้ที่ 38
รอยละของงบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบดําเนินการ
ขอกําหนดที่ 5. 3
จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 39
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบ ริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6. 1
ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 40
ระดับคุณภาพของการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได
ขอกําหนดที่ 6. 2
ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 41
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
ขอกําหนดที่ 6 . 3
จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการความรูเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 42
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูข องสถานศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการความรูของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 43
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
6. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึก ษา ใชก ารจั ด การบริห ารแบบมีสว 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 ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น ระยะ ๆ ตามตารางที่กํ า หนดและมี ก ารรายงานผล
ความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดประชุม
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมิน ตนเองแบบเปน ทางการและไมเปน ทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผล
ตอที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพรใหกับผูเกี่ยวของทราบ และการจัด ประชุมเพื่อการระดมความคิด เกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาสถานศึก ษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวา มาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการกําหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ 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 สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กาํ หนดตามชั้นป
วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มีผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นป
ที่สูงขึ้น ดังตารางตอไปนี้
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. ปวช. 1 ขี้น ปวช. 2 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 82.69 ระดับผลการดําเนินงาน
อยูใน ระดับ ดี
2. ปวช. 2 ขึ้น ปวช. 3 มีผลสัมฤทธิ์ฝานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 94.33 ระดับผลการดําเนินงาน
อยูใน ระดับ ดี
3. ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 94.80 ระดับผลการดําเนินงาน
อยูใน ระดับดี
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ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการทองเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค
รวมนักเรียนทั้งหมด

จํานวนนักเรียน

ผาน

ไมผาน

ระดับผลการดําเนินการ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(ปการศึกษา
2552)

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑและ
เลื่อนชั้น

ตารางจํานวนผูเ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นจาก
ปวช. 1 ขึ้น ปวช. 2 ปการศึกษา 2552

89

64

5

71.91

พอใช

357
20

316
12

20
2

88.51
60.00

ดี
พอใช

เกณฑการตัดสิน

ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

28

25

1

89.29

ดี

45
33
572

36
20
473

1
6
35

80.00
60.60
82.69

ดี
พอใช
ดี

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2552 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพน สภาพและเลื่อนชั้น
ขึ้นไปเรียนในชัน้ ที่สูงขึ้นมีดังนี้
ปวช.1 ขึ้น ปวช.2 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 82.69 ระดับผลการดําเนินงานอยู
ใน ระดับ ดี
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ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผา

ระดับผลการดําเนินการ

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ
และเลื่อนชั้น

ตารางจํานวนผูเ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นจาก
ปวช. 2 ขึ้น ปวช. 3 ปการศึกษา 2552
จํานวน
จํานวน
นักเรียน
นักเรียน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ทั้งหมด
เกณฑการตัดสิน
(ปการศึกษา ผาน ไมผาน
2552)
ดี
มากกวารอยละ 74

21

20

0

95.23

ดี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ

31

30

0

96.77

ดี

รอยละ 60-74

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต

11

10

0

90.90

ดี

ปรับปรุง

พอใช

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี

140

138

0

98.57

ดี

- สาขางานการขาย

59

53

0

89.83

ดี

- สาขางานการเลขานุการ

34

30

2

88.23

ดี

- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

74

73

0

98.64

ดี

- สาขางานธุรกิจคาปลีก

21

18

3

85.71

ดี

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานการออกแบบ

24

21

2

87.5

ดี

26

23

2

88.46

ดี

441

416

17

94.33

ดี

- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค
รวมนักเรียนทัง้ หมด

นอยกวารอยละ 60

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2552 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผานเกณฑพน สภาพและเลื่อนชั้น
ขึ้นไปเรียนในชั้นสูงขึ้นมีดังนี้
1. ปวช. 1 ขึ้น ปวช. 2 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลือ่ นชัน้ รอยละ 82.69 ระดับผลการดําเนินงานอยูใน ระดับ ดี
2. ปวช. 2 ขึ้น ปวช. 3 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลือ่ นชัน้ รอยละ 94.33 ระดับผลการดําเนินงานอยูใน ระดับ ดี
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ปวช. 1 ขึ้น ปวช.2
ปวช. 2 ขึ้น ปวช.3
รวมเลื่อนชั้นระดับ ปวช.
ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2
รวมเลื่อนชั้นระดับ ปวช. และ ปวส.

572
441
1,013
250
1,263

ผาน

ไม
ผาน

473
416
889
237
1,126

35
17
52
2
54

ระดับผลการดําเนินการ

ระดับนักเรียน นักศึกษา ปวช/ปวส

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(ปการศึกษา
2552)

จํานวน
นักเรียน

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ
และเลื่อนชั้น

สรุปตารางจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นจาก
ปวช. /ปวส. ปการศึกษา 2552

82.69
94.33
87.75
94.80
89.15

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

เกณฑการตัดสิน

ดี มากกวารอยละ 74
พอใช รอยละ 60-74
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2552 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพน สภาพและเลื่อนชั้นไป
เรียนในชัน้ สูงขึ้นทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.รอยละ 89.15 ระดับผลการดําเนินงานอยูใ น ระดับดี
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ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีชนั้ สูง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการบริการ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
- สาขางานคอมพิวเตอรธรุ กิจ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ทั้งหมด
(ปการศึกษา ผาน
2552)

ไม
ผาน

ระดับผลการดําเนินการ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ
และเลื่อนชั้น

ตารางจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นจาก
ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 ปการศึกษา 2552
จํานวน
จํานวน
นักเรียน
นักเรียน
เกณฑการตัดสิน

ดี
มากกวารอยละ 74
4

4

0

100.00

ดี

10

9

0

90.00

ดี

9

7

0

77.77

ดี

103

99

0

96.11

ดี

38

37

0

97.36

ดี

26

24

0

92.30

ดี

60

57

2

95.00

ดี

250

237

2

94.80

ดี

พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2552 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและ
เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นสูงขึ้นมีดังนี้
1. ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 94.80 ระดับผลการดําเนินงาน
อยูใน ระดับ ดี
2. เมื่อรวมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นสูง
ขึ้นทั้งระดับปวช. และ ปวส. เขาดวยกันพบวามีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้นรอยละ 89.15 และระดับ
ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑ ดี
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แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
2. งานวัดผลและประเมินผล
สรุปผลการประเมิน  ดี
เกณฑการตัดสิน มากกวารอยละ 74

 พอใช
รอยละ 60-74

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปในชั้นสูงขึน้
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1
-
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 2
รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเทียบโอนความรู หรือประสบการณอาชีพ โดยการจัดการเรียน
การสอนแบบเทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา ตามความตองการของผูเรียน โดยการจัดแผนการเรียน
ใหเหมาะสมกับผู เรียนเปน รายบุค คล หรือรายกลุม มีก ารจัด การเรีย นการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ
ปฏิบัติจริงและดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ตารางแสดงจํานวนผูเรียนที่ไดรับโอนผลการเรียนรู ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
1. ประเภทวิชาคหกรรม
1.1 สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการขาย
2.3 สาขาวิชาการเลขานุการ
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.5 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม
4.1 สาขาวิชาการออกแบบ
4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวมเฉลี่ย

จํานวนนักเรียน
ที่ขอเทียบโอน
9
8
2
9
2
30

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
9
8
2
9
2
30

คิดเปน
รอยละ
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ
ปวช.1

ปวช.1

จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ เมื่อเทียบกับผูยื่นคํารองอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 100
หมายเหตุ ระดับ ปวช.1 คหกรรม และ ปวช.1 พณิชยการ ยังไมไดแยกสาขาวิชา
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ตารางแสดงจํานวนผูเรียนที่ไดรับโอนผลการเรียนรู ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
1. ประเภทวิชาคหกรรม
1.1 สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมเฉลี่ย

จํานวนนักเรียน
ที่ขอเทียบโอน

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ

คิดเปน
รอยละ

-

-

-

12
2
14

12
2
14

100
100
100

หมายเหตุ

จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ เมื่อเทียบกับผูยื่นคํารองอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล
1. งานหลักสูตร
2. แผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2
ผูเรียนไดรับการโอนผลการเรียนรูอยูใ นระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2
-
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูค วามเขาใจหลักการดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ใหสามารถนํามาประยุกตใชงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 3
รอยละของผูเรียนทีส่ ามารถประยุกตหลักการดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
มาใชในการแกปญหางานอาชีพไดอยางเปนระบบ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 1 ตัว บงชี้ที่ 3 ไดดําเนิน การเก็บขอมูลผลการเรียนรายวิชา
โครงการ ของผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จากงาน
วัดผลและประเมินผล แลวนําขอมูลผลการเรียนรายวิชาโครงการดังกลาวมาคิดเปนรอยละ และจึงนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 เรื่อง ผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
โดยมีผลการเรียนในรายวิชาโครงการแตละสาขาวิชา ดังนี้
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ตารางแสดงผลจํานวนผูเรียนและผูผานเกณฑรายวิชาโครงการวิชาชีพ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

รวม

สาขางาน
ระดับ ปวช.3
คหกรรม
การผลิต
อาหารและ
โภชนาการ
ตัดเย็บเสื้อผา
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก
(ทวิภาคี)
ออกแบบ
คอมพิวเตอร
กราฟก
รวม ปวช.
อาหารและ
โภชนาการ
ผาและเครื่อง
แตงกาย
การบริหารงาน
คหกรรม
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
รวม ปวส.
ปวช. 3และ ปวส. 2

จํานวน
นศ.
(คน)

จํานวนผูไดรับคะแนน
ขร

รักษา
สภาพ

พน
สภาพ

รวมผูที่
คิดเปน
ผาน
รอยละ
เกณฑ

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

14

6

8

-

-

-

-

-

-

14

100

27

16

10

1

-

-

-

-

-

27

100

15
139
61
36

6
97
61
21

8
41
12

1
1
3

-

-

-

-

-

15
139
61
36

100
100
100
100

70

70

-

-

-

-

-

-

-

70

100

14

14

-

-

-

-

-

-

-

14

100

11

11

-

-

-

-

-

11

100

32

2

6

13

8

3

-

-

32

100

419

304

85

19

8

3

-

-

419

100

17

17

-

-

-

-

-

17

100

9

-

3

5

5

-

47
33

39
24

8
9

-

-

-

-

-

37

37

-

-

-

-

-

-

148
567

122
426

20
105

3
22

3
11

3

-

-

3

-

3

9
5
-

47
33

100
100

37
-

148
567

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2552 ผูเรียนในระดับ ปวช. ที่เขารับการประเมินในรายวิชา
โครงการทั้งหมด 419 คน มีผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน 419 คน คิดเปน 100% และผูเรียน
ระดับ ปวส.2 ที่เขารับการประเมินในรายวิชาโครงการทั้งหมด 148 คน มีผลการเรียนในรายวิชาโครงการ
ผานเกณฑก ารประเมิน 148 คน คิด เปน 100% แสดงวาผู เรียนในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

100
100
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สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ
อยางเปนระบบ เฉลี่ยคิดเปน 100% เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินแลวอยูในระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. ผลการเรียนวิชาโครงการ ระดับ ปวช.
2. ผลการเรียนวิชาโครงการ ระดับ ปวส.
สรุปผลการประเมิน  ดี
เกณฑการตัดสิน มากกวารอยละ 74

 พอใช
รอยละ 60-74

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3
- ผูเรียน 100 % สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบได
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3
-
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 4

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
ศึก ษาและดําเนิน การเก็บขอมูลจากการประเมิน ผลการเรียนหลังจบบทเรียนในแตละรายวิชา
ทั้งรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยของผูเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน
ที่ 2 ของปการศึกษา 2552 ทุกสาขาวิชาและสาขางานดังนี้
ผลการดําเนินการ (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
หลังจากผูเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่ไดเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีทัก ษะ
ในการสื่อสารดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนดังตอไปนี้
รายวิชากลุมภาษาไทย
1. ระดับ ปวช. มีพัฒนาการเรียนรูระดับดี (รอยละ 75-100) 20.69 % ระดับพอใช
(รอยละ60-74) 35.54% และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59 ) 43.77 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมด
ที่มีทักษะการใชภาษาไทยผานเกณฑ 56.23 %
2. ระดับ ปวส. มีพัฒนาการเรียนรูระดับดี (รอยละ 75-100 ) 60.09 % ระดับพอใช
(รอยละ 60-74) 34.74 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59 ) 5.17 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมด
ที่มีทักษะการใชภาษาไทยผานเกณฑ 94.83 %
รายวิชากลุมภาษาอังกฤษ
1. ระดั บ ปวช. มี พั ฒ นาการเรี ย นรู ร ะดั บ ดี (ร อ ยละ 75-100) 36.78 % ระดั บ พอใช
(รอยละ 60 -74) 42.13 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59) 21.09 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มี
ทักษะการใชภาษาอังกฤษผานเกณฑ 78.91 %
2. ระดับ ปวส. มีพัฒนาการเรียนรูระดับดี (รอยละ 75-100) 41.34 % ระดับพอใช (รอยละ 60-74)
47.24 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59) 11.42 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษผานเกณฑ 88.58 %
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รายวิชากลุมภาษาจีน
1. ระดั บ ปวช. มี พั ฒ นาการเรี ย นรู ร ะดั บ ดี (ร อ ยละ 75-100) 90.71 % ระดั บ พอใช
(รอยละ 60 -74) 7.09 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59) 0.95 % คิดเปนรอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มี
ทักษะการใชภาษาจีนผานเกณฑ 97.80 %
2. ระดับ ปวส. มีพัฒนาการเรียนรูระดับดี (รอยละ 75-100) 87.18 % ระดับพอใช (รอยละ 60-74)
11.97 % และตองปรับปรุง (รอยละ 0-59) 3.42 % คิด เปนรอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีทักษะการใช
ภาษาจีนผานเกณฑ 99.15 %
ขอมูลสรุปของผูเรียนที่มีทกั ษะในการสือ่ สารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

จํานวน
นักเรียน
498
1,342
635

ดี (รอยละ)

พอใช (รอยละ)

75 - 100
103
393
576

60 - 74
177
666
45

ปรับปรุง
(รอยละ)
0 - 59
218
283
6

ผานการเรียน
รายวิชาคิดเปน
รอยละ
56.23
78.90
97.80

ขอมูลสรุปของผูเรียนที่มีทกั ษะในการสือ่ สารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

จํานวน
นักเรียน
213
391
117

ดี (รอยละ)

พอใช (รอยละ)

75 - 100
128
170
102

60 - 74
128
170
14

ปรับปรุง
(รอยละ)
0 - 59
11
69
-

ผานการเรียน
รายวิชาคิดเปน

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
บันทึกการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําภาคเรียนที่ 1, 2 ปการศึกษา 2552

94.83
82.34
99.15
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สรุปผลการประเมิน
รายวิชา กลุมภาษาไทย ปวช.
ปวส.

 ดี
 ดี




พอใช
พอใช




ปรับปรุง
ปรับปรุง

รายวิชากลุมภาษาอังกฤษ ปวช.
ปวส.

 ดี
 ดี




พอใช
พอใช




ปรับปรุง
ปรับปรุง

รายวิชากลุมภาษาจีน

 ดี
 ดี




พอใช
พอใช




ปรับปรุง
ปรับปรุง

ปวช.
ปวส.

สรุปผลการเรียนของผูเรียนที่มีทกั ษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ มีการพัฒนาการเรียนรู
ระดับ ปวช. 77.65 %
อยูในระดับดี
ระดับ ปวส. 92.11 %
อยูในระดับดี
สรุปโดยรวมการพัฒนาการเรียนรูข องผูเรียนทุกระดับ 78.07% อยูในระดับดี
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 4
1. การเรียนวิ ชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนัก เรี ยน นัก ศึก ษา ในระดับ ปวส. มีทัก ษะ
ในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับดี
2.การเรียนวิชาจีนของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. มีทักษะ ในการสื่อสารดานการ
ฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับดี

จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 4
การเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนัก เรียน นัก ศึก ษาทุก สาขาวิชาในระดับ ปวช.
มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับ พอใช ควรไดรับการ
พัฒนาใหไดระดับที่สูงขึ้น
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 5

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. รวบรวมผลงานนักเรียน นักศึกษาที่สามารถใชความรูใ นการปฏิบัติงานวิชาชีพ
2. รวบรวมรายงานนัก เรียน นัก ศึก ษาที่สามารถใชค วามรูและเทคโนโลยีใ นการศึกษาคน ควา
งานที่อาจารยผูสอนมอบหมาย
3. รวบรวมโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาที่ประมวลความรูและทักษะการใชเทคโนโลยี
มาปฏิบัติงานวิชาชีพ
4. รวบรวมภาพถายที่นัก เรียน นัก ศึก ษาสามารถใชค วามรูและเทคโนโลยีใ นการศึกษาคนควา
ในการปฏิบัติงานอาชีพ ในงานสํานักงานตาง ๆ และแหลงวิทยบริการ เชน หองสมุด หองอินเทอรเน็ ต
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
5. รวบรวมขอมูลผลการเรียนนักเรียนแตละชั้นป ตามสาขาวิชา ประเภทวิชา โดยเก็บขอมูลจาก
ผูสอนในแตละรายวิชาที่เกี่ยวของจากสมุด ประเมิน ผลการเรียน แลวนํามาหาคารอยละแตละวิชา และ
ภาพรวมของสาขาวิชา ประเภทวิชา

ชั้น
ปวช. 1
รวม

จํานวน
ผูเรียน
524
524

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาพณิชยการ (ปวช.1)
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
486
92.74
376
365
97.33
486
92.74
376
365
97.33

หมายเหตุ : นักเรียน ปวช.1 พช. จํานวนเต็มในภาคเรียนที่ 1/52 จํานวน 524 คน
นักเรียน ปวช. 1 พช. จํานวนเต็มในภาคเรียนที่ 2/52 จํานวน 376 คน
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สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาการบัญชี
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
ชั้น
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
ปวช. 2
140
132
94.28
ปวช. 3
145
145
100.00
ปวส. 1
103
99
96.11
ปวส. 2
49
49
100.00
รวม
243
231
95.06
194
194
100.00
หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2552 ปวช.2 บัญชี จํานวนเต็ม 140 คน ปวส.1 บัญชี จํานวนเต็ม 103 คน
ภาคเรียนที่ 2/2552 ปวช.3 บัญชี จํานวนเต็ม 145 คน ปวส.2 บัญชี จํานวนเต็ม 49 คน

ชั้น
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

จํานวน
ผูเรียน
38
38

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาการขายและการตลาด
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
79
77
97.46
63
63
100.00
37
97.36
37
97.36
142
140
98.59

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2552 ปวส.1 การตลาด จํานวนเต็ม 38 คน
ภาคเรียนที่ 2/2552 ปวช.2 การขาย จํานวนเต็ม 79 คน
ปวช.3 การขาย จํานวนเต็ม 63 คน
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ชั้น
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส.1
ปวส. 2
รวม

จํานวน
ผูเรียน
34

34

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาการเลขานุการ
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
32
94.11
32
94.11
-

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 2/2552 ปวช.2 การเลขานุการ จํานวนเต็ม 34 คน

ชั้น
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส.1
ปวส.2
รวม

จํานวน
ผูเรียน
74
60
39
173

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
73
96.64
73
73
100.00
65
65
100.00
59
98.34
38
97.43
38
38
100.00
170
98.27
176
176
100.00

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2552 นักเรียน
นักศึกษา
นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2552 นักเรียน
นักเรียน
นักศึกษา

ปวช.2
ปวส.1
ปวส. 2
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.2

คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนเต็ม 74 คน
จํานวนเต็ม 60 คน
จํานวนเต็ม 39 คน
จํานวนเต็ม 73 คน
จํานวนเต็ม 65 คน
จํานวนเต็ม 38 คน
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สรุปจํานวนผูเรียนทีม่ ีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

ชั้น
ปวช. 1
รวม

จํานวน
ผูเรียน
772
240
1,012

ภาคเรียน 1/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
723
93.65
233
97.08
956
94.46

จํานวน
ผูเรียน
21
21

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาคหกรรม (ปวช.1)
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
20
95.23
69
63
91.30
20
95.23
69
63
91.30

จํานวน
ผูเรียน
801
87
888

ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
780
97.37
87
100.00
867
97.64

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 2/2552 นักเรียน ปวช.1 คหกรรม จํานวนเต็ม 63 คน
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ชั้น
ปวช. 1
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

จํานวน
ผูเ รียน
21
21

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาผาและเครื่องแตงกาย
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
20
95.23
9
9
100.00
20
95.23
9
9
100.00

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2552 ปวช. 1 ผาและเครื่องแตงกาย จํานวนเต็ม 21 คน
ภาคเรียนที่ 2/2552 ปวส. 1 ผาและเครื่องแตงกาย จํานวนเต็ม 9 คน

ชั้น
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

จํานวน
ผูเรียน
-

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
-

-

-

-

18

18

100.00

-

-

-

18

18

100.00

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 2/2552 ปวส.2 อาหารฯ จํานวนเต็ม 18 คน
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สรุปจํานวนผูเรียนทีม่ ีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร
ประเภทวิชา คหกรรม

ชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

ชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม

จํานวน
ผูเรียน
21
21

จํานวน
ผูเรียน
33
24
11
68

ภาคเรียน 1/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
20
95.23
20
95.23

จํานวน
ผูเรียน
69
32
101

ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
63
91.30
32
100.00
95
94.05

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาวิชาการออกแบบ
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
26
78.79
22
22
84.64
24
100.00
24
24
100.00
11
100.00
11
11
100.00
61
89.71
61
57
93.45

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2552 ปวช. 1 การออกแบบ จํานวนเต็ม 33 คน
ปวช. 2 การออกแบบ จํานวนเต็ม 24 คน
ปวช. 3 การออกแบบ จํานวนเต็ม 11 คน
ภาคเรียนที่ 2/2552 ปวช. 1 การออกแบบ จํานวนเต็ม 22 คน
ปวช. 2 การออกแบบ จํานวนเต็ม 24 คน
ปวช. 3 การออกแบบ จํานวนเต็ม 11 คน
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ชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม

จํานวน
ผูเรียน
45
26
36
107

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีทกั ษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ภาคเรียน 1/2552
ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
จํานวน จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ ผูเรียน ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
37
82.23
37
29
78.38
25
96.16
25
23
92.00
35
97.23
35
32
91.43
97
90.66
97
84
86.60

หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ 1/2552 ปวช. 1 คอมพิวเตอรกราฟก จํานวนเต็ม 45 คน
ปวช. 2 คอมพิวเตอรกราฟก จํานวนเต็ม 26 คน
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก จํานวนเต็ม 36 คน
ภาคเรียนที่ 2/2552 ปวช. 1 คอมพิวเตอรกราฟก จํานวนเต็ม 37 คน
ปวช. 2 คอมพิวเตอรกราฟก จํานวนเต็ม 25 คน
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก จํานวนเต็ม 35 คน

สรุปจํานวนผูเรียนทีม่ ีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

จํานวน
ผูเรียน
175
175

ภาคเรียน 1/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
158
90.29
158
90.29

จํานวน
ผูเรียน
158
158

ภาคเรียน 2/2552
จํานวนผูผานเกณฑ
รอยละ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูผานเกณฑ
141
89.24
141
89.24
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แหล่งข้ อมูล/แหล่งอ้างอิง
1. ผลงาน ชินงาน
2. รายงานทีผู้สอนมอบหมาย
3. ใบแสดงการเรี ยน
สรุ ปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช้

ปรั บปรุ ง

จุดเด่นตามตัวบ่ งชีที 5
1. ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร์
2. ผูเรียนสามารถใช้ ความรู้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้
3. ผู้เรี ยนสามารถใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางวิชาชีพในการผลิตชินงาน
จุดทีพัฒนาตามตัวบ่งชีที 5
-
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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 6

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. วิท ยาลัย ฯ ได ดํา เนิ น การจัด โครงการแข ง ขัน ทั ก ษะวิ ช าชี พ ป ก ารศึ ก ษา 2552 โดยมี
วัตถุประสงคใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการเรียนรูจากประสบการณจริง มีทัก ษะ เจตคติ มีคุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพโดยใหนักเรียน นักศึกษาไดเปนผูดําเนินการจัดนิทรรศการในงานสาขาอาชีพตาง ๆ
มีการทํางานรวมกันเปนทีมจนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ เชน การดําเนินการจัด
นิทรรศการของแผนกวิชา 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 แตงตั้งอาจารยเวรประจําวัน
หนาประตูวิทยาลัย ฯ ที่วางจากการสอนในชั่วโมงที่ 1 และ 2 บันทึกนักเรียน นักศึกษาที่มาชากวาเวลา
08.15 น. ของแตละวัน ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรหนาประตูวิทยาลัย ฯ โดยรูดบัตรประจําตัวนักเรียน
นักศึกษา หรือจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการมาสาย เพื่อแจงอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นทราบ และแจง
ผูปกครองทราบ
4. วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินโครงการพิเศษในการสุมตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษารวมกันกับ
อาจารยที่ปรึกษาทุกเดือน และตรวจสุขภาพประจําป โดยงานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 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
6. วิทยาลัย ฯ ไดจัด ใหมีก ารปฏิบัติกิจ กรรมหนาเสาธงชว งเชาเวลา 07.45 – 08.15 น. และ
ชวงบายเวลา 16.15 – 16.45 น. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดทํากิจกรรมหนาเสาธงรวมกัน แสดงใหเห็น
ถึงความรับผิดชอบ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นเปนผูตรวจแถวทุกวัน
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7. วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินกิจกรรมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน โดยมีการบูรณาการ
ในทุกรายวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ โดยจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพ
8. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นป เกิด
ประสบการณในการทํางานรวมกันกับผูอื่น และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ
รูอภัย
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)

1. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นปจากการเขารว มกิจกรรมโครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2552 มีผลดังตอไปนี้
จํานวนนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2552
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 572 คน เขารวมกิจกรรม 572 คน คิดเปนรอยละ 100
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 441 คน เขารวมกิจกรรม 441 คน คิดเปนรอยละ 100
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน เขารวมกิจกรรม 443 คน คิดเปนรอยละ 100
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 250 คน เขารวมกิจกรรม 250 คน คิดเปนรอยละ 100
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 155 คน เขารวมกิจกรรม 155 คน คิดเปนรอยละ 100
ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2552

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

รอยละผูเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ
ปการศึกษา 2552
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74 เทากับ 3 คะแนน
 พอใช
หมายถึง รอยละ 60-74
เทากับ 2 คะแนน
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60 เทากับ 1 คะแนน
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ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 100 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
1. ภาพประกอบการจัดโครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2552
2. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชัน้ ปจากการกวดขันการแตงกายประจําวัน
ซึ่งไดสรุปรายงานเปนประจําทุกสัปดาห และสรุปรายงานประจําป ดังตอไปนี้
สรุปผลจํานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่แตงกายถูกระเบียบ ปการศึกษา 2552
ภาคเรียนที่ 1/2552
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 572 คน แตงกายถูกระเบียบ 439 คน คิดเปนรอยละ 76.75
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 441 คน แตงกายถูกระเบียบ 282 คน คิดเปนรอยละ 63.95
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน แตงกายถูกระเบียบ 415 คน คิดเปนรอยละ 93.68
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 250 คน แตงกายถูกระเบียบ 239 คน คิดเปนรอยละ 95.60
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 155 คน แตงกายถูกระเบียบ 155คน คิดเปนรอยละ 100
ภาคเรียนที่ 2/2552
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 572 คน แตงกายถูกระเบียบ 428 คน คิดเปนรอยละ 74.83
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 441 คน แตงกายถูกระเบียบ 344 คน คิดเปนรอยละ 78.00
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน แตงกายถูกระเบียบ 357 คน คิดเปนรอยละ 80.59
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 250 คน แตงกายถูกระเบียบ 245 คน
คิดเปนรอยละ 98.00
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 155 คน แตงกายถูกระเบียบ 152 คน คิดเปนรอยละ 98.06
หมายเหตุ ภาคเรียนที่1/2552 นักเรียนออกฝกงานจํานวน 494 คน ภาคเรียนที่2/2552 นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 246 คน
ปวช. 1 พักการเรียน 5 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 8 คน
ปวช. 2 พักการเรียน 1 คน ลาออก 4 คน
ปวช. 3 รักษาสภาพ 12 คน พักการเรียน 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 2คน
ปวส. 1 พักการเรียน 2 คน ลาออก 3 คน
ปวส. 2 รักษาสภาพ 2 คน พักการเรียน 1 คน
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ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาแตงกายถูกระเบียบ ประจําปการศึกษา 2552
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ภาคเรียนที่ 1/2552
76.75
63.95
93.68
95.60
100
95.60

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ภาคเรียนที่ 2/2552
74.83
78.00
80.59
98.00
98.06
81.99

หมายเหตุ : หมายเหตุ รอยละของนักเรียนทีผ่ านการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ตลอดปี การศึกษา 2552
75.79
70.98
87.14
96.80
99.03
82.11

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74 เทากับ 3 คะแนน
 พอใช
หมายถึง รอยละ 60-74
เทากับ 2 คะแนน
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60 เทากับ 1 คะแนน
ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 82.11 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ
 ดี  พอใช  ปรับปรุง
แหลงขอมูล
- สรุปรายงานผลโครงการเครื่องแบบสวย
3. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นปจากการกวดขันการมาสายประจําวัน
ซึ่งไดสรุปรายงานเปนประจําทุกสัปดาห และสรุปรายงานประจําป ดังตอไปนี้
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สรุปผลจํานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่มาตรงเวลา ปการศึกษา 2552
ภาคเรียนที่ 1/2552
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 572 คน มาตรงเวลา 357 คน คิดเปนรอยละ 62.41
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 441 คน มาตรงเวลา 209 คน คิดเปนรอยละ 47.39
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน มาตรงเวลา 392 คน คิดเปนรอยละ 88.49
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 250 คน มาตรงเวลา 245 คน คิดเปนรอยละ 98.71
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 155 คน มาตรงเวลา 153 คน คิดเปนรอยละ 98.71

1.
2.
3.
4.
5.

ภาคเรียนที่ 2/2552
นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา
นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา
นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา
นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา
นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา

จํานวน 572 คน
จํานวน 441 คน
จํานวน 443 คน
จํานวน 250 คน
จํานวน 155 คน

มาตรงเวลา 273 คน
มาตรงเวลา 151 คน
มาตรงเวลา 134 คน
มาตรงเวลา 241 คน
มาตรงเวลา 147 คน

คิดเปนรอยละ 47.73
คิดเปนรอยละ 34.24
คิดเปนรอยละ 30.25
คิดเปนรอยละ 96.40
คิดเปนรอยละ 94.84

หมายเหตุ ภาคเรียนที่1/2552 นักเรียนออกฝกงานจํานวน 494 คน ภาคเรียนที่2/2552 นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 246 คน
ปวช. 1 พักการเรียน 5 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 8 คน
ปวช. 2 พักการเรียน 1 คน ลาออก 4 คน
ปวช. 3 รักษาสภาพ 12 คน พักการเรียน 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 2คน
ปวส. 1 พักการเรียน 2 คน ลาออก 3 คน
ปวส. 2 รักษาสภาพ 2 คน พักการเรียน 1 คน
ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษามาตรงเวลา ประจําปการศึกษา 2552

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

รอยละผูมาตรงเวลา
ภาคเรียนที่ 1/2552
64.21
47.39
88.49
98.00
98.71
72.86

หมายเหตุ : หมายเหตุ รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ

รอยละผูมาตรงเวลา
ภาคเรียนที่ 2/2552
47.73
34.24
30.25
96.40
94.84
49.17

รอยละผูมาตรงเวลา
ตลอดปี การศึกษา 2552
55.07
40.82
59.37
97.20
96.77
61.85

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74
 พอใช หมายถึง รอยละ 60-74
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 61.85 ไดคะแนน 2 คะแนน
อยูในระดับ

 ดี  พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- สรุปรายงานผลโครงการกวดขันนักเรียน นักศึกษามาสาย
4. ดานการสุมตรวจสารเสพติด โดยวิธีการคัดกรองในทุก ๆ เดือน ในปการศึกษา 2552 พบวามี
กลุม ปลอดสารเสพติด 99.70% ดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ผานการตรวจสารเสพติด (โดยการคัดกรอง) ปการศึกษา 2552

ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2

572 คน
441 คน
443 คน
250 คน
155 คน

เขารับการ
คัดกรอง
517 คน
393 คน
396 คน
218 คน
137 คน

รวม

1,861 คน

1.661 คน

ทั้งหมด

ปการศึกษา 2552
ไมเขารับการ
กลุมเสี่ยง
คัดกรอง
เหลา / บุหรี่
55 คน
1 คน
48 คน
1 คน
47 คน
32 คน
3 คน
18 คน
-200 คน

หมายเหตุ : หมายเหตุ รอยละของนักเรียนทีผ่ านการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ

5 คน

ผานรอยละ
99.81
99.75
100
98.62
100
99.70

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74
 พอใช หมายถึง รอยละ 60-74
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 99.70 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ

 ดี  พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
5. การเขารวมกิจกรรมชมรมของกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2552 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวน
จํานวนนักเรียน นักศึกษา
รอยละ
นักเรียน
ชมรมวิชาชีพ
อื่น ๆ
ผานการเขารวม ไมผานการเขารวม
นักศึกษา
ผาน
ไมผาน
กิจกรรม
กิจกรรม
ทั้งหมด
1. ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
21 คน
21 คน
100
2. ชมรมอาหารและโภชนาการ
36 คน
35 คน
97.22
1 คน
3. ชมรมคหกรรม
19 คน
17 คน
89.47
2 คน
4. ชมรมการบัญชี
276 คน
275 คน
99.64
1 คน
5. ชมรมการขายและการตลาด
120 คน
105 คน
6 คน
87.50
5.00
9 คน
6. ชมรมการเลขานุการ
54 คน
48 คน
88.89
6 คน
7. ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
159 คน
159 คน
100
8. ชมรมศิลปกรรม
50 คน
49 คน
1 คน
98.00
2.00
9. ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
610 คน
591 คน
10 คน
96.88
1.64
9 คน
รวม

1,345 คน

1,300 คน

17 คน

96.65

หมายเหตุ : รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน = จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
: ภาคเรียนที่ 1/2552 นักเรียนออกฝกงานจํานวน 494 คน

1.26

28 คน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2552 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวน
จํานวนนักเรียน นักศึกษา
รอยละ
นักเรียน
ชมรมวิชาชีพ
อื่น ๆ
ผานการเขารวม ไมผานการเขารวม
นักศึกษา
ผาน
ไมผาน
กิจกรรม
กิจกรรม
ทั้งหมด
ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
47 คน
45 คน
95.74
2 คน
ชมรมอาหารและโภชนาการ
75 คน
73 คน
97.33
2 คน
ชมรมคหกรรม
37 คน
34 คน
91.89
3 คน
ชมรมการบัญชี
321 คน
311 คน
96.88
10 คน
ชมรมการขายและการตลาด
160 คน
148 คน
2 คน
92.50
1.25
10 คน
ชมรมการเลขานุการ
69 คน
64 คน
92.75
5 คน
ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
169 คน
166 คน
98.22
3 คน
ชมรมศิลปกรรม
96 คน
89 คน
2 คน
92.71
2.08
5 คน
ชมรมลูกเสือ
621 คน
501 คน
61 คน
80.68
9.82
59 คน
เนตรนารีวิสามัญ
รวม
1,595 คน
1,431 คน
65 คน
89.72
4.08
43 คน
หมายเหตุ :

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

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน = จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
: ภาคเรียนที่ 2/2552 นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 246 คน

ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาที่ผานการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ปการศึกษา 2552
รอยละผูผานการเขารวมกิจกรรมชมรม
ชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552
รวม ตลอดปการศึกษา 2552
ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
100
95.74
97.87
ชมรมอาหารและโภชนาการ
97.22
97.33
97.28
ชมรมคหกรรม
89.47
91.89
90.68
ชมรมการบัญชี
99.64
96.88
98.26
ชมรมการขายและการตลาด
87.50
92.50
90.13
ชมรมการเลขานุการ
88.89
92.75
90.82
ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
100
98.22
99.11
ชมรมศิลปกรรม
98.00
92.71
95.36
ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
96.88
80.68
88.78
รวม
96.65
89.72
93.19
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หมายเหตุ ภาคเรียนที่1/2552 นักเรียนออกฝกงานจํานวน 494 คน ภาคเรียนที่2/2552 นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 246 คน
ปวช. 1 พักการเรียน 5 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 8 คน
ปวช. 2 พักการเรียน 1 คน ลาออก 4 คน
ปวช. 3 รักษาสภาพ 12 คน พักการเรียน 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 2คน
ปวส. 1 พักการเรียน 2 คน ลาออก 3 คน
ปวส. 2 รักษาสภาพ 2 คน พักการเรียน 1 คน

เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74 เทากับ 3 คะแนน
 พอใช
หมายถึง รอยละ 60-74
เทากับ 2 คะแนน
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60 เทากับ 1 คะแนน
ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 93.19 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ

 ดี  พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- สรุปผลการเขารวมกิจกรรมวิชาชีพ
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดบันทึกนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธงทุกวัน
ทั้งรอบเชาและรอบบาย ทุก ชั้น เรียน โดยมีอาจารยที่ปรึก ษาประจําชั้นประเมิน เกณฑผานการเขารว ม
กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 สรุปผลไดดังนี้
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ปการศึกษา 2552

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทัง้ หมด

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส.2
รวม

572 คน
441 คน
443 คน
250 คน
155 คน
1,861 คน

จํานวนนักเรียน
รอยละการเขารวม
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
กิจกรรมหนาเสาธง
ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552
2/2552
ที่ 1/2552 2/2552
550 คน
525 คน
96.15
91.78
408 คน
416 คน
92.52
94.33
443 คน
421 คน
100
95.03
241 คน
241 คน
96.40
96.40
148 คน
148 คน
95.48
95.48
1,790 คน 1,751 คน
96.18
94.09

หมายเหตุ ภาคเรียนที่1/2552 นักเรียนออกฝกงานจํานวน 494 คน ภาคเรียนที่2/2552 นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 246 คน
ปวช. 1 พักการเรียน 5 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 8 คน
ปวช. 2 พักการเรียน 1 คน ลาออก 4 คน
ปวช. 3 รักษาสภาพ 12 คน พักการเรียน 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 2คน
ปวส. 1 พักการเรียน 2 คน ลาออก 3 คน
ปวส. 2 รักษาสภาพ 2 คน พักการเรียน 1 คน
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ปการศึกษา 2552

ระดับชั้น

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส.2
รวม
หมายเหตุ :

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
ภาคเรียนที่ 1/2552
96.15
92.52
100
96.40
95.48
96.18

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
ภาคเรียนที่ 2/2552
91.78
94.33
95.03
96.40
95.48
94.09

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
ตลอดปการศึกษา
93.97
93.43
97.52
96.40
95.48
95.14

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74 เทากับ 3 คะแนน
 พอใช
หมายถึง รอยละ 60-74
เทากับ 2 คะแนน
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60 เทากับ 1 คะแนน
ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 95.14 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ

 ดี  พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- สรุปผลการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
7. วิทยาลัย ฯ มีการสงเสริมการมีมนุษยสัมพันธที่ดใี หกับนักเรียน นักศึกษา โดยใหนกั เรียน
นักศึกษา นําเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ ในระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ในงานมหกรรมโครงการ
วิชาชีพ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผูเรียนที่เขารวมโครงการทั้งหมดของแตละหองดังนี้
จํานวนผูเขารวมมหกรรมโครงการมาเปรียบเทียบกับผูเรียนทั้งหมดของแตละหอง ปการศึกษา 2552
ระดับ / สาขางาน
จํานวนโครงการ จํานวนผูเรียนทั้งหมด ผูเรียนรวมโครงการ รอยละของการเขารวมโครงการ
ตัดเย็บเสื้อผา
6
26 คน
26 คน
100
คหกรรมอาหาร
13
47 คน
47 คน
100
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต
5
19 คน
19 คน
100
การบัญชี
52
197 คน
197 คน
100
การขาย, การตลาด
20
96 คน
96 คน
100
การเลขานุการ
9
67 คน
67 คน
100
คอมพิวเตอรธุรกิจ
29
110 คน
110 คน
100
การออกแบบ
5
11 คน
11 คน
100
คอมพิวเตอรกราฟก
10
36 คน
36 คน
100
รวม
149
609 คน
609 คน
100
หมายเหตุ : รอยละของนักเรียนทีผ่ านการประเมิน = จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
คุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ

จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74
 พอใช
หมายถึง รอยละ 60-74
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 100 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ

 ดี  พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- ภาพประกอบการจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพ
8. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นป จากการเขารวมกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาสีภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552 มีผลดังตอไปนี้
จํานวนนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552
1. นักเรียนชัน้ ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 572 คน เขารวมกิจกรรม 561 คน คิดเปนรอยละ 98.08
2. นักเรียนชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 441 คน เขารวมกิจกรรม 435 คน คิดเปนรอยละ 98.67
3. นักเรียนชัน้ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 443 คน เขารวมกิจกรรม 435 คน คิดเปนรอยละ 98.19
4. นักศึกษาชัน้ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 250 คน เขารวมกิจกรรม 248 คน คิดเปนรอยละ 99.20
5. นักศึกษาชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 155 คน เขารวมกิจกรรม 155 คน คิดเปนรอยละ 100
หมายเหตุ ภาคเรียนที่1/2552 นักเรียนออกฝกงานจํานวน 494 คน ภาคเรียนที่2/2552 นักศึกษาออกฝกงานจํานวน 246 คน
ปวช. 1 พักการเรียน 5 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 8 คน
ปวช. 2 พักการเรียน 1 คน ลาออก 4 คน
ปวช. 3 รักษาสภาพ 12 คน พักการเรียน 3 คน กลับเขาเรียน 1 คน ลาออก 2คน
ปวส. 1 พักการเรียน 2 คน ลาออก 3 คน
ปวส. 2 รักษาสภาพ 2 คน พักการเรียน 1 คน
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ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552
ระดับชั้น

รอยละผูเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสี
ภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552
98.08
98.64
98.19
99.20
100
98.55

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
หมายเหตุ :

รอยละของนักเรียนทีผ่ านการประเมิน =
คุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชาตาง ๆ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง มากกวารอยละ 74 เทากับ 3 คะแนน
 พอใช
หมายถึง รอยละ 60-74
เทากับ 2 คะแนน
 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60 เทากับ 1 คะแนน
ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 98.55 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ

 ดี  พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- สรุปกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
- ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552
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ตารางสรุปโดยภาพรวมรอยละของผูเรียน ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ภาคเรียนที่
1/2552

กิจกรรมตามตัวบงชี้
กิจกรรมโครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ปการศึกษา 2552
การแตงกายถูกระเบียบ
การตรงตอเวลา
ตรวจสารเสพติด (โดยการคัดกรอง)
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
โครงการวิชาชีพ
กิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา

ภาคเรียนที่
2/2552

ตลอดปการศึกษา
2552

ผลการประเมิน

100

ดี

95.60

91.99

82.11

ดี

72.86

49.17

96.18

94.09

61.85
99.70
96.65
95.14
100
98.55
91.75

พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รวม

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. สรุปรายงานผลโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2552
2. สรุปรายงานผลโครงการเครื่องแบบสวย
3. สรุปรายงานผลโครงการกวดขันนักเรียน นักศึกษามาสาย
4. รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
5. สรุปผลการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
6. สรุปผลการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
7. ภาพประกอบการจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพ
8. สรุปกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
9. ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 6
1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่แสดง
ใหเห็นถึงความรับผิดชอบ
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2. วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินโครงการตาง ๆ ในการสรางจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา เกิดความ
ศรัทธาในวิชาชีพในวิชาชีพของตน
3. วิทยาลัย ฯ มีการรณรงคในเรื่องของการแตงกาย การรักษาเวลา เพือ่ พัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหแกนักเรียน นักศึกษา
4. วิทยาลัยฯ มีการดูแล กวดขันเรื่องการมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5. วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพ ตรวจสารเสพติดเปนประจํา ทําใหนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีสุขภาพดี ปลอดสารเสพติด
6. วิทยาลัยไดมีการบันทึกนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธงทุกวัน
7. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่แสดงให
เห็นถึงความรับผิดชอบ มีประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6
-
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่1.6
ตัวบงชี้ที่ 7

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียน- นักศึกษาแรกเขา ระดับชั้น ปวช. 3
ทุกสาขาวิชาโดยการตรวจสอบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 แรกเขาปการศึกษา 2550
และนํามาหาคารอยละโดยเทียบเกณฑจาก สอศ.
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากตารางพบวา
1. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลดังนี้
1.1 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูใ นเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, ตัดเย็บเสื้อผา,
การบัญชี, อาหารและโภชนาการ, ศิลปกรรม, คหกรรมการผลิต รอยละ 97.22, 93.42, 89.99, 79.62,
63.15 ตามลําดับ
1.2 ระดับผลการดําเนินงานอยูใ นเกณฑพอใช ไดแก แผนกวิชาการขาย, ธุรกิจคาปลีก
รอยละ 68.49, 63.15 ตามลําดับ
1.3 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูใ นเกณฑปรับปรุง ไดแก แผนกวิชาการเลขานุการ ,
แผนกตัดเย็บเสื้อผา รอยละ 58.69 และ 55.55 ตามลําดับ
และเมื่อรวมทุกสาขาวิชาในระดับปวช. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ
81.87 ระดับผลการดําเนินงานอยูใ นเกณฑดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผา
แผนกอาหารและ
โภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร
แผนกวิชาศิลปกรรม
รวม ปวช.

18

10 55.55 ปรับปรุง

30

27 90.00

16
152
73
19
46
72
54
480

12
142
50
12
27
70
43
393

ระดับผลการดําเนินงาน

ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552

สาขางาน

จํานวนแรกเขาปการศึกษา 2550

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับ

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ปการศึกษา 2552 แรกเขาปการศึกษา 2550 จําแนกตามระดับและสาขาวิชา

เกณฑการตัดสิน

ดี

75.00
ดี
1. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 75 ขึ้นไป = ดี
93.42
ดี
2. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 60-74 = พอใช
68.49 พอใช
3. ผูส ําเร็จการศึกษาต่ํากวารอย 60
63.15 พอใช
= ปรับปรุง
58.69 ปรับปรุง
97.22
ดี
79.62
ดี
81.87
ดี
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ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับ

ปวช.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรม
-สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
-สาขางานคหกรรมการผลิต
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานการขาย
-สาขางานการเลขานุการ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานธุรกิจคาปลีก
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
รวม ปวช.3

จํานวนนักเรียน
แรกเขา
ชาย หญิง รวม

ผูสําเร็จการศึกษา
ชาย

หญิง

รวม

คิดคา
รอยละ

3
5
2

15
25
14

18
30
16

0
5
1

10
22
11

10
27
12

55.55
90.00
75.00

5
5
4
4
2

147
68
42
68
17

152
73
46
72
19

5
1
2
4
2

137
49
25
66
10

142
50
27
70
12

93.42
68.49
58.69
97.22
63.15

16
46

38
434

54
480

13
33

30
360

43
393

79.62
81.87

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 เมื่อเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษากับจํานวนนักเรียน
แรกเขาแลวพบวามีนักเรียนออกกลางคัน ดวยสาเหตุ 1. ศึกษาตอที่อื่น 2. ขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วัน
รวมถึงผูที่ยังไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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จุดเดนตัวบงชี้ที่ 7
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูใ นเกณฑดี ไดแก แผนกวิช าคอมพิวเตอร , แผนกวิชาการบัญชี ,
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ , แผนกวิชาศิลปกรรม และแผนกวิชาคหกรรมการผลิต รอยละ 97.22 ,
93.42 , 90.00 , 79.62 และ 75.00 ตามลําดับ
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 7
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑปรับปรุงมี 2 สาขาวิชา ไดแก แผนกวิชาการเลขานุการ
และแผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผา รอยละ 58.69 และ 55.55 ตามลําดับ
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่1.6
ตัวบงชี้ที่ 8

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียน- นักศึกษาแรกเขา ระดับชั้น ปวส. 2
ทุกสาขาวิชาโดยการตรวจสอบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 แรกเขาปการศึกษา 2551
และนํามาหาคารอยละโดยเทียบเกณฑจาก สอศ.
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากตารางพบวา
1. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลดังนี้
1.1 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูใ นเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย,
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ, แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, แผนกวิชาการตลาด,
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร รอยละ 100, 94.44, 87.03, 85.71, 84.21, และ 83.33 ตามลําดับ
และเมื่อรวมทุกสาขาวิชาในระดับปวส. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ
87.42 ระดับผลการดําเนินงานอยูใ นเกณฑดี
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แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม ปวช.

9

9

100.00

ดี

18

17

94.44

ดี

6
54
38
42
167

5
47
32
36
146

83.33
87.03
84.21
85.71
87.42

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ระดับผลการดําเนินงาน

ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552

สาขางาน

จํานวนแรกเขาปการศึกษา 2551

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

ระดับ

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ปการศึกษา 2552 แรกเขาปการศึกษา 2551 จําแนกตามระดับและสาขาวิชา

เกณฑการตัดสิน

1. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 75 ขึ้นไป
= ดี
2. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 60-74
= พอใช
3. ผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวารอย 60
= ปรับปรุง
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ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับ

ปวส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชาคหกรรม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีผา และเครื่องแตงกาย
-สาขาวิชาอาหารและโภชนการ
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม ปวส.2

จํานวนนักเรียน
แรกเขา
ชาย หญิง รวม

ผูสําเร็จการศึกษา
ชาย

หญิง

รวม

คิดคา
รอยละ

1
5
1

8
13
5

9
18
6

1
4
1

8
13
4

9
17
5

100.00
94.44
83.33

3
1
2
13

51
37
40
154

54
38
42
167

3
1
1
11

44
31
35
135

47
32
36
146

87.03
84.21
85.71
87.42

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 เมื่อเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษากับจํานวนนักเรียนแรก
เขาแลวพบวามีนักเรียนออกกลางคันดวยสาเหตุ 1. ศึกษาตอที่อื่น 2. ขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วัน รวมถึง
ผูท ี่ยังไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 8
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเข า มี ร ะดั บผลการดําเนิ น งานที่อยู ใ นเกณฑดี ไดแก แผนกวิ ชาผา และเครื่อ งแต งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รอยละ 100.00, 94.44, 83.33, 87.03, 84.21, 85.71 ตามลําดับ
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 8
-
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.6
ตัวบงชี้ 9

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีดําเนินการ ( เก็บขอมูล )
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
มีค วามรู ความเขาใจและมีทักษะสามารถนําไปประยุกตใ ชใ นชีวิต ประจําวัน และประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุง และพัฒ นาทัก ษะดานวิชาชีพไดดียิ่งขึ้น และผูเรียน
มีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว 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. ) แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ดังสรุปผลขอมูลตอไปนี้
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ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทีเ่ ขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2552
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน
ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา

คหกรรม

พณิชยการ

ศิลปกรรม

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

จํานวนนร./นศ.
ทั้งหมด

จํานวนนร./นศ.
ที่เขารับการประเมิน

15

15

29

29

14

14

143
61
37
70

143
61
37
70

11
34
414

11
34
414

หมายเหตุ

หมายเหตุ : การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับชัน้ ปวช. 3 ไดดําเนินการประเมินกอนที่จะจบ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2552

97
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3
ที่เขารับการประเมิน และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา 2552
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน
ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา

คหกรรม

พณิชยการ

ศิลปกรรม

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

จํานวน นร./นศ.
ที่จบการศึกษา

จํานวน นร./นศ.
ที่ผานการประเมิน

10

10

27

27

12

12

142
50
27
70

142
50
27
70

11
32
381

11
32
381

98
ตารางแสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช. 3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา 2552
ประเภทวิชา
คหกรรม

พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวนนร./นศ.
ที่จบการศึกษา

ผานการประเมิน
(จํานวน)

คิดเปน
รอยละ

10

10

100.00

27

27

100.00

12

12

100.00

142
50
27
70

142
50
27
70

100.00
100.00
100.00
100.00

11
32
381

11
32
381

100.00
100.00
100.00

ผาและเครื่องแตงกาย
-ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
-อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
-คหกรรมการผลิต
พณิชยการ
-การบัญชี
-การขาย
-การเลขานุการ
-คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม
-การออกแบบ
-คอมพิวเตอรกราฟฟก
รวม

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2552
หลักสูตร
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
381
(ปวช.)

ผูผานการประเมิน
381

คิดเปนรอยละ
100.00

นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับชัน้ ปวช. จํานวน 381 คน ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 381 คน คิดเปนรอยละ 100

99
แหลงขอมูล
1. คณะวิชา และแผนกวิชา
2. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน


ดี

พอใช

ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 9
1. ผูสําเร็จการศึกษาเห็นความสําคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 9
แนวทางการพัฒนา
-

100
มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.6
ตัวบงชี้ 10

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีดําเนินการ ( เก็บขอมูล )
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
มีค วามรู ความเขาใจและมีทักษะสามารถนําไปประยุกตใ ชใ นชีวิต ประจําวัน และประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุง และพั ฒ นาทัก ษะดานวิชาชีพไดดียิ่งขึ้น และผูเรียน
มีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว 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 ( ปวส. ) แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ดังสรุปผลขอมูลตอไปนี้

101
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทีเ่ ขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2552
ประเภทวิชา

คหกรรม

พณิชยการ

สาขาวิชา/สาขางาน
เทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร
พณิชยการ
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

จํานวนนร./นศ.
ทั้งหมด

จํานวนนร./นศ.
ที่เขารับการประเมิน

9

9

17

17

5

5

47
33
37
148

47
33
37
148

หมายเหตุ

หมายเหตุ : การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับชัน้ ปวส. 2 ไดดําเนินการประเมินกอนที่จะจบ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2552

102
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2
ที่เขารับการประเมิน และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ประจําปการศึกษา 2552
ประเภทวิชา

คหกรรม

พณิชยการ

สาขาวิชา/สาขางาน
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร
พณิชยการ
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

จํานวน นร./นศ.
ที่จบการศึกษา

จํานวน นร./นศ.
ที่ผานการประเมิน

9

9

17

17

5

5

47
32
36
146

47
32
36
146

103
ตารางแสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวส. 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ประจําปการศึกษา 2552
ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวนนร./นศ.
ที่จบการศึกษา

ผานการประเมิน
(จํานวน)

คิดเปน
รอยละ

9

9

100.00

17

17

100.00

5

5

100.00

47
32
36

47
32
36

100.00
100.00
100.00

146

146

100.00

เทคโนโลยีผาและเครื่อง
แตงกาย
-เทคโนโลยีผาและเครื่อง
แตงกาย
อาหารและโภชนาการ
-การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
-คหกรรมศาสตร
พณิชยการ
-การบัญชี
-การตลาด
-คอมพิวเตอรธุรกิจ

พาณิชยกรรม

รวม

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส. 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2552
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง
(ปวส.)

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
146

ผูผานการประเมิน

คิดเปนรอยละ

146

100.00

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. จํานวน 146 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน
146 คน คิดเปนรอยละ 100

104
แหลงขอมูล
1. คณะวิชา และแผนกวิชา
2. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปญหา/อุปสรรค
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 10
1. ผูสําเร็จการศึกษาเห็นความสําคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาชีพ


จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 10
แนวทางการพัฒนา
-

105
มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.7
ตัวบงชี้ที่ 11

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะในการหางานทําการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป

วิธีดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ทําหนังสือเวียนขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ที่กําลังจะจบ
การศึกษาใหนักเรียน - นักศึกษากรอกที่อยูและขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการทํางาน
3. สํารวจรายชื่อนักเรียนชั้นปวช. 3 ที่เรียนตอที่วิทยาลัยฯ
4. พิมพไปรษณียบัตรและซองจดหมายสงไปตามที่อยูที่ไดสํารวจไวแลวตามขอ 2 ยกเวนผู
ที่มีรายชื่อตามขอ 3
5. สอบถามจากเพื่อนนักศึกษาทีก่ ลับมาติดตอธุระกับวิทยาลัยฯ หรืองานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
6. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน - นักศึกษาจากหองเดิมที่เรียนตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. สํารวจผูที่ไมสงไปรษณียบัตรกลับและติดตามสอบถามดวยโทรศัพทใหชว ยสงไปรษณียบัตร
กลับหรือตอบคําถามทางโทรศัพท
8. รวบรวมขอมูลและสรุปการดําเนินงานรายงานคณะกรรมการ วิทยาลัยฯและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการดําเนินงาน
จากการสํารวจขอมูลไดผลเปนดังนี้
1. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 83 คน คิดเปนรอยละ 15.40
แยกเปน ปวช. 48 คน คิดเปนรอยละ 11.14 ปวส. 35 คน คิดเปนรอยละ 32.41
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 24 คน คิดเปนรอยละ 4.46
แยกเปนปวช. 17 คน คิดเปนรอยละ 3.95 ปวส. 7 คน คิดเปนรอยละ 6.49
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศกึ ษาตอทั้งหมด 426 คน คิดเปนรอยละ 79.04 ปวช. 359 คน
คิดเปนรอยละ 83.30 คน ปวส. 67 คน คิดเปนรอยละ 62.04
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 539 คน แยกเปน ปวช. 431 คน
ปวส. 108 คน
5. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระในแตละสาขาแยกไดดังนี้

106
ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

0
7
5
8
6
5
14
0
0
11

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

0
25.93
33.34
5.60
10.12
12.20
20.29
0
0
34.38

3
9
8
15

คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

25.00
20.46
47.00
42.80

ปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขา แยกไดดังนี้
ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

21
27
15
143
56
41
69
10
17
32

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

12
44
17
35

คน
คน
คน
คน

7. จํานวนของผูที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทําทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
24 คน คิดเปนรอยละ 4.46 แยกไดดังนี้
ปวช. 17 คน คิดเปนรอยละ 3.95 แยกเปนสาขาวิชา คือ
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

0
2
2
3
1
2
5
0
0
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

0
7.41
13.34
2.10
1.17
4.80
7.25
0
0
4.09

คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

8.34
4.55
5.89
8.58

ปวส. 7 คน คิดเปนรอยละ 6.49
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1
2
1
3
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แหลงขอมูล / อางอิง
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลผูส ําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 11
นักเรียน นักศึกษาสวนมากจะศึกษาตอในระดับสูง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้
1. ผูตอบแบบสํารวจไมครบทุกประเด็น
2. ตองใชวิธีการติดตามหลายวิธีและหลายระยะ
3. สรางความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษาในตอบรับไปรษณียบัตรสงกลับวิทยาลัยฯ
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.8
ตัวบงชี้ที่ 12

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2551 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยขอคําถามครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดาน
ของผูสําเร็จการศึกษาคือ
1.ความรู ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ
2.ความรู ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
3.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากการสงแบบสอบถามสถานประกอบการ ที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จํานวน 150 ฉบับ
สถานประกอบการตอบกลับ 15 ฉบับ เปน สถานประกอบการภาครัฐ 6 แหง ภาคเอกชน 9 แหง
โดยผูตอบเปนเพศชาย - คน เพศหญิง 15 คน ระดับการศึกษา ปวช. 4 คน ปวส. 11 คน จําแนกเปน
สาขาวิชาดังนี้
หลักสูตร ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน 4 คน
1. สาขาผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 1 คน
2. สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 1 คน
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม จํานวน 1 คน
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 1 คน
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หลักสูตร ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการขาย
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 11
จํานวน 4
จํานวน 2
จํานวน 1
จํานวน 3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

สัมฤทธิ์ผล
จากการตอบแบบสอบถาม 15 ฉบับ ไดคา เฉลี่ย (X) อยูในระดับมาก วิเคราะหขอมูลไดวา
ผูประกอบ/ผูจางมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ทั้งหมด 15 คน คิดเปนรอยละ 4.44 ซึ่งอยูในเกณฑดี
แหลงขอมูล / อางอิง
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. จากแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 12
แบบสํารวจครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชีท้ ี่ 12
พยายามหาวิธีใหกลุมประชากรใหความรวมมือสงแบบสํารวจกลับวิทยาลัยฯ ใหมากยิ่งขึน้
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มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.9
ตัวบงชี้ที่ 13

ผูเ รียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
2. กําหนดทําเลที่ตั้ง ลักษณะอาคารสถานที่ การจัดสรรพื้นที่ภายในศูนยบมเพาะผูประกอบการใน
สถานศึกษา
3. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
4. การกําหนดหลักสูตรบมเพาะผูประกอบการของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
5. การดําเนินการบมเพาะผูประกอบการของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
6. การประเมินผลการบมเพาะผูประกอบการของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
7. ความสําเร็จของการบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนผูเรียนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
ในแตละสาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ ป มีดังนี้

แผนกวิชา/ระดับชั้น
ผาและเครื่องแตงกาย
ปวช.
ปวส.
รวม
อาหารและโภชนาการ
ปวช.
ปวส.
รวม

จํานวนผูเรียนที่สามารถ
วางแผนและมีรายไดระหวาง
เรียน
จํานวน
รอยละ

จํานวนนักเรียน/
นักศึกษาทั้งหมด

จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่
มีรายไดระหวางเรียน

17

15

-

88.24

9

9

-

100.00

26

24

-

92.31

60

47

-

78.33

28

28

-

100.00

88

75

-

85.22
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แผนกวิชา/ระดับชั้น
คหกรรมการผลิต
ปวช.
ปวส.
รวม
การบัญชี
ปวช.
ปวส.
รวม
การขายและการตลาด
ปวช.
ปวส.
รวม
การจัดการทั่วไป
ปวช.
ปวส.
รวม
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช.
ปวส.
รวม
การโรงแรมและ
การทองเที่ยว
ปวช.
รวม
การออกแบบ
ปวช.
รวม
คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช.
รวม

จํานวนผูเรียนที่สามารถวางแผน
และมีรายไดระหวางเรียน
จํานวน
รอยละ

จํานวนนักเรียน/
นักศึกษาทั้งหมด

จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่
มีรายไดระหวางเรียน

24

15

-

62.50

13

13

-

100.00

37

28

-

75.67

282

140

140

49.65

145

54

54

37.24

427

194

194

45.43

116

116

-

100.00

70

70

-

100.00

186

186

-

100.00

75

68

-

90.66

26

24

-

92.30

101

92

-

91.08

143
94
237

133
79
212

-

93.00
84.04
89.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96
96

4
4

4
4

4.17
4.17

รวมรอยละทั้งหมด

68.03
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สถานศึกษามีจํานวนผูเรียนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
แตละสาขาวิชา สาขางงาน จําแนกตามชั้นป จํานวน 815 คน คิดเปนรอยละ 68.03
แหลงขอมูล/อางอิง
1. ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
2. แผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน


ดี

พอใช

ปรับปรุง

ปญหา/อุปสรรค
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 13
1 . สถานศึกษามีสถานที่ตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษามีการวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 13
แนวทางการพัฒนา
-
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑทกี่ ําหนดตามชัน้ ป
2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู
3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ
4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดาน
การฟง การอาน การเขียนและการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการดําเนินการคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมทีด่ ี
งามในวิชาชีพมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
9.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ดี


















ผลการประเมิน
พอใช

ปรับปรุง
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ตัวบงชี้

ดี

11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
13. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบ
อาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

ผลการประเมิน
พอใช

ปรับปรุง





 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนมาตรฐานที่ 1
1. ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชัน้ ที่สูงขึ้น
2. ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบได
3. ผูเรียนมีความรูในการปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร โดยสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพในการผลิตชิ้นงานได
4. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
5. มีการดําเนินโครงการตาง ๆ ในการสรางจิตสํานึกใหนกั เรียน นักศึกษา
6. วิทยาลัยฯ มีการรณรงคเรื่องการแตงกายเพื่อพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม
7. มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ชัดเจน
8. ผูสําเร็จการศึกษาใหความสําคัญตอการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
9. นักเรียน นักศึกษามีอัตราการศึกษาตอในระดับสูง
10. การเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวส. มี
ทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับดี
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จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1
1. ผูตอบแบบสํารวจ ตอบไมครบทุกประเด็น
2. ควรใชวิธีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลายวิธแี ละหลายระยะ
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
3. การเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช.
มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับ พอใช ควรไดรับการ
พัฒนาใหไดระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
- พัฒนาเครื่องมือติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
- ประสานงานแผนกวิชาในการติดตาม
- การพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษในระดับ ปวช.
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 14
รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขางาน
โดยมีก ารปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถิ่น
โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
และแผนการเรียนอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
สถานศึกษามีจํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนใน ระดับ ปวช. จํานวน 6 สาขางาน
ระดับ ปวส. 7 สาขางาน โดยมีจํานวนรายวิชาที่เปดสอนและไดมกี ารพัฒนาดังนี้
ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน และไดมีการพัฒนา
ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตร

ประเภทวิชา

ประกาศนียบัตร 1. ประเภท
วิชาชีพ
วิชาคหกรรม
พุทธศักราช
2545 ปรับปรุง
2546 (ปวช.)
2. ประเภท
วิชาพาณิชย
กรรม

จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด

จํานวนรายวิชา
ที่มีการพัฒนา

คิดเปนรอย
ละ

- ผาและเครื่อง การตัดเย็บเสื้อผา
แตงกาย
อาหารและโภชนาการ
- อาหารและ คหกรรมการผลิต
โภชนาการ
- คหกรรม

49
48
48

49
48
48

100
100
100

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

50
49
53
54
43

50
49
53
54
43

100
100
100
100
100

สาขาวิชา

สาขางาน

การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
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หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
พุทธศักราช
2545 ปรับปรุง
2546 (ปวช.)

3. ประเภท
วิชา
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

การโรงแรม
และการ
ทองเที่ยว

4.ประเภทวิชา ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
ประกาศนียบัตร 1. ประเภท
-เทคโนโลยีผา
วิชาชีพชั้นสูง วิชาคหกรรม และเครื่อง
พุทธศักราช
แตงกาย
2546 (ปวส.)
-อาหารและ
โภชนาการ
-การบริหาร
คหกรรม
ศาสตร
2. ประเภท
การบัญชี
วิชา
การตลาด
บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด

จํานวนรายวิชา
ที่มีการพัฒนา

คิดเปน
รอยละ

การทองเที่ยว

46

46

100

การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
ชั้นสูง

50
47
35

50
47
35

100
100
100
100
100

หลักการประกอบอาหาร

35

35

การบริหารงานคหกรรม
ศาสตร

37

37

การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป

34
34
35

34
34
35

100
100
100

คอมพิวเตอรธุรกิจ

34

34

100

781

781

100

สาขางาน

คาเฉลี่ย
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ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียน
ทีไ่ ดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และชุมชน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)

แผนกวิชาที่เปดสอน
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
พณิชยการ

การโรงแรมและการทองเที่ยว
ศิลปกรรม
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางานที่เปดสอน

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

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

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

ผลสําเร็จการปฏิบัติ
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปวช.
6 แผนกวิชา 11 สาขางาน และ ระดับ ปวส. 7 แผนกวิชา 7 สาขางานรวม 2 หลักสูตร คือ หลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 คิดเปน
รอยละ 100
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หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งกําหนดจํานวนรายวิชา หนวยกิต ของหมวดวิชาตาง ๆ อยางชัดเจน ไดแก
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
ในแตละหลักสูตร ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่ ง ในหลั ก สู ต รมี จํา นวนรายวิ ชาให เ ลื อ กอย า งหลากหลาย โดยแตล ะแผนกวิ ช า
จะเปนผูเลือกรายวิชาใหเหมาะกับมาตรฐานรายวิชา กลุมผูเรียน โดยกําหนดใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เมื่ อ ผู เ รี ย นเรี ย นครบตามโครงสร า งแล ว สามารถประกอบอาชี พ อิ ส ระได เมื่ อ ผู เ รี ย นจบการศึ ก ษา
แลวสามารถนําไปประกอบอาชีพและสรางอาชีพอิสระได และสามารถสรางรายไดระหวางเรียน ในการจัด
รายวิ ชาใหกั บ ผูเรี ยน โดยใหส อดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่ งวิท ยาลั ยฯ มีหลั ก การ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ศึกษาคูมือการใชหลักสูตร และทําความเขาใจหลักการ จุดมุงหมาย และหลักเกณฑการใช
หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา และระเบียบการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรนัน้ ๆ
2. พิจารณารายวิชาที่สามารถจัดใหนักเรียนในสถานประกอบการ (ซึ่งตอมาไดมกี ารปรับปรุง
โดยการใชรายวิชาฝกงานไปเรียนในสถานประกอบการแทนรายวิชาทีก่ ําหนด)
3. แผนกวิชาประชุมเพื่อพิจารณาเลือกวิชาในหลักสูตรที่เปดสอน
4. จัดทําหลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรในระดับ ปวช. 6 ภาคเรียน และ
ระดับ ปวส. 4 ภาคเรียน
5. ตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตร
6. นําเสนอแผนการเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัตใิ ช
7. รวบรวมเผยแพรในคูมือนักเรียน นักศึกษา และเว็ปไซตของวิทยาลัยฯ
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีตอนักศึกษาฝกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระยะเวลาการฝกงาน 1 ภาคเรียน
ระดับคะแนน 3 = ดี, 2 = พอใช, 1= ตองปรับปรุง, 0 = ไมผาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการประเมิน
การแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกระเบียบ
การตรงตอเวลาและมาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
การปฏิบัติงานตามคําสั่ง และวางตนอยูในระเบียบ
วินัย
ความซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับของสถาน
ประกอบการ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการทํางานไดดี
มีทัศนคติที่ดีตองานและหนวยงาน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความตั้งใจ อดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน
สามารถปฏิบัติงานถูกตองตามลักษณะงาน
สามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยภายในเวลาที่
กําหนด
มีความรอบคอบในการทํางาน
ผลงานไดมาตรฐาน
รูจักใชวัสดุอยางประหยัด
ทํางานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน
รูจักใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ อยางถูกตองและ
ระมัดระวัง
มีน้ําใจ ใหความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
คํานึงถึงความปลอดภัยในขณะทํางาน
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี
มีความสุภาพ ออนนอม
สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดี
คาเฉลี่ย

3

2

1

0

85.01
83.00
85.14

14.99
13.50
11.19

3.50
3.67

-

94.42

5.58

-

-

83.48
94.14
85.35
92.10
95.80
92.33

14.92
5.82
12.55
7.90
2.10
7.60

1.60
2.10
2.10
0.07

-

88.14
90.47
93.72
95.80
96.97

9.76
8.13
6.28
4.20
3.03

2.10
1.40
-

-

96.97
97.67
95.33
95.33
81.39
91.10

0.93
3.03
4.67
4.67
16.71
7.63

2.10
1.90
1.27

-

-

-
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จากแบบสอบถามวัด ความพึ งพอใจของสถานประกอบการที่ มีต อนัก เรี ยน นั ก ศึก ษาฝก งาน
ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี จากจํ า นวนสถานประกอบการภายนอกและภายในวิ ท ยาลั ย ฯ
ตามสาขาวิชาและสาขางาน ผลปรากฏวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 91.10
การประเมินการจัดทําแผนการเรียนใหสอดคลองกับผูเรียนและความตองการของตลาดแรงงาน
และชุมชน เพื่อนําไปสูก ารปรับปรุงหลักสูต รและการจัด การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใช
ในการเปดสอนหลักสูตรแตละระดับในสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการสงเสริมการสรางประสบการณจริงในดานตาง ๆ
1 หมายถึงมีความสอดคลองนอย 2 หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง 3 หมายถึง มีความ
สอดคลองมาก
ที่

รายการประเมิน

1

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1 ปรับปรุงระบบวิธีการและเทคนิคการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการ
สอบ
1.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกเวลาเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมที่
มุง เนนวิถีความเปนไทย ตลอดจนกีฬาและ
นันทนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 จัดหลักสูตรใหสนองความตองการของ
ผูเรียนและสอดคลองกับทองถิ่น
1.4 จัดกระบวนการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
1.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผานเกณฑมาตรฐานการศึกษา
1.6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย
ดานการบริหารการจัดการ
2.1 มีการบริการและจัดการอยางมีระบบ
ดานทรัพยากร
3.1 จัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ นวัตกรรม
ทางการศึกษา ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียน
การสอน และบริหารงานอยางพอเพียง

2
3

ระดับความสอดคลอง
3
2
1

X

ระดับ

73

1

-

2.89

มาก

74

-

-

3.00

มาก

74

-

-

3.00

มาก

74

-

-

3.00

มาก

74

-

-

3.00

มาก

73

1

-

2.98

มาก

74

-

-

3.00

มาก

72

2

-

2.97

มาก
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ที่

รายการประเมิน

3

3.2 เชื่อมโยงประสานนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
รวมกับเทคโนโลยีใหมดานการเรียนการสอน
การผลิต
3.3 สงเสริมการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู
อยางประหยัดเต็มศักยภาพประสานแสวงหา
ทรัพยากรภายนอกตลอดจนสถาน
ประกอบการตาง ๆ เพื่อใหใชในการจัดการ
เรียนการสอน

ระดับความสอดคลอง
3
2
1
66
6
-

X

ระดับ

2.89

มาก

73

2.98

มาก

1

-

จากการสอบถามความคิดเห็นของครู - อาจารยที่ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 พบวา ครู - อาจารยผูสอนมีความเห็นวา การกําหนดนโยบายการจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปด
สอนหลั ก สู ต รแต ล ะระดั บ ในสาขาวิ ช า/สาขางานที่ เ ป ด สอน มี ค วามสอดคล อ งในแต ล ะหั ว ข อ
ของการประเมินอยูในระดับมากทุกหัวขอโดยมีคาเฉลี่ยตัง้ แต 2.89 - 3.00
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. แบบสอบถาม
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 14
วิทยาลัย ฯ มีการเปดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย และมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 14
-
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. สํารวจจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. สํารวจจํานวนรายวิชาทีม่ ีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
3. สํารวจการนิเทศการสอน
4. ขอมูลการประเมินคุณภาพการสอน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. ผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู รอยละ 92.31
2. ผลการนิเทศการสอน อยูใ นระดับ ดี
3. ผลการประเมินคุณภาพการสอน อยูในระดับ ดี
4. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู อยูใ นระดับ ดี
5. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รอยละ 92.31

125
ตารางแสดงระดับคุณภาพของการจัดทําแผนการเรียนรูที่หลากหลาย และมีการบูรณาการอยางตอเนื่อง

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง 2546)
(ปวช.)

แผนกวิชาที่เปดสอน
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

สาขางานที่เปดสอน

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

จํานวน จํานวน
รายวิชา
แผน
ตลอด การสอน
หลักสูตร ที่สง
49
48
48
46
48
45
50
48
49
46
53
52
54
51
43
41

คิดเปน
รอยละ
97.95
95.83
93.75
96.00
93.87
98.11
94.44
95.34

46
50
47
35
35
37
34
34
35
34

24
45
44
34
34
35
32
32
33
31

52.17
90.00
93.61
97.14
97.14
94.59
94.11
94.11
94.28
91.17

781

721

92.31

จากตารางมีการแสดงสาขาวิชา และสาขางานที่สถานศึกษาเปดสอนตามโครงสรางหลักสูตรทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส. และมี น โยบายกํา หนดให ผูส อนทุก ทา นจั ด ทํ าแผนการสอนส งทุ ก ภาคเรี ย น
ภาคเรียนละ 1 รายวิชา สวนวิชาที่ไมไดจัดทําแผนการสอนใหจัดทําโครงการสอนและจัดทําแผนการเรียนรู
รายวิชาละ 1 หนวยการสอน จากการตรวจสอบของฝายวิชาการ ผูสอนไดจัดทําแผนการเรียนรู จํานวน
721 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมด 781 รายวิชา คิดเปนรอยละ 92.31
(เอกสารอางอิง แผนการเรียน แผนการสอน และรายงานสรุปการสงแผนการสอนและโครงการ
สอนของฝายวิชาการ)

126
ระดับคุณภาพของการจัดทําแผนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการฝก
ทักษะวิชาชีพ การฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจ
ตอคุณภาพการสอน
ตารางแสดงคุณภาพของการจัดทําแผนการสอนของครู - อาจารย
ปการศึกษา 2552 ประเมินโดยฝายวิชาการ ดังนี้

ที่
1
2
3

รายการประเมิน

มีการแบงหนวยการสอนที่เหมาะสม
การวิเคราะหหลักสูตร
เนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคลองกับหนวย
การสอน
4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
มีขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอนและ
ขั้นสรุป
5 งานที่มอบหมายทุกหนวยการเรียนการสอน
ทุกขั้นตอนการสอน
6 มีการวัดผลและประเมินผลในแตละหนวยทั้งกอน
เรียนและหลังเรียน ตามสภาพจริง
7 มีการใชสื่อที่หลากหลาย
8 มีใบงาน ใบมอบหมายงาน และใบความรู
9 มีการพัฒนาแผนการสอนใหเปนปจจุบัน
10 มีบันทึกหลังการสอนและนําไปพัฒนา
11 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง
12 มีการจัดทําโครงการสอน และแผนการสอน 1 หนวย
รายวิชา

ระดับคุณภาพของแผนการ
สอน
X
ดี
พอใช ปรับปรุง
135
1.00
130
5
0.97
135
1.00

ระดับ
คะแนน
ดี
ดี
ดี

131

4

-

0.94

ดี

131

4

-

0.94

ดี

135

-

-

1.00

ดี

135
129
135
135
135

6
-

-

1.00
0.96
1.00
1.00
1.00

ดี
ดี
ดี
ดี

135

-

-

1.00

ดี

จากตารางพบวา การจัด ทําแผนการสอนของครู อาจารย ในปก ารศึก ษา 2552 ภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 มีคุณภาพในการจัดทําแผนการสอนอยูในระดับดี อยูในระดับคะแนน 1.00-0.94

127
สถานศึกษามีการวางแผนและกําหนดนโยบายในการปฏิรูปการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ
พัฒนาอยางชัดเจนทั่วถึงทุกประเภทวิชา สาขาวิชา มีการสงเสริมการสรางประสบการณจริง มีการวัดผลและ
ประเมินผล สนับสนุน และสงเสริมการเรียนรูปแบบเนนผูเรียนเปน สําคัญ มีระบบการประเมินที่ผูเรียน
มีสวนรวม มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
-การสอนแบบบูรณาการการสอน นํารายวิชาตาง ๆ สอดแทรกเขาไปในรายวิชาโครงการวิชาชีพ
ทั้งในรายวิชาสาขาที่เรียนและในวิชาตางสาขา
- จัดทัศนศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเห็นสภาพความเปนจริงของการปฏิบัติงานและ
สงเสริมความรู ประสบการณ และเพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาและการประกอบอาชีพตอไป
- เชิญวิทยากร และภูมิปญญาทองถิ่น หรือผูที่มีค วามรูความสามารถ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
มาใหความรูในดานตาง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพอยางอิสระ
- มีการจัดทําโครงการและอบรม การเปนผูประกอบการใหมเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา
มีรายไดเปนการสงเสริมดานอาชีพ
- มีการจัดทําโครงการวิชาชีพ โครงการวิทยาศาสตร โดยมีการเขียนรายงานการประเมินโครงการ
วิชาชีพ โดยจัดทําในรูปแบบของการวิจัย 5 บท
- บูรณาการใหนักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการ ใหจัดทําแผนธุรกิจเพื่อใหสามารถดําเนินงาน
โครงการไดอยางตอเนื่อง ทุกสาขาวิชา
- มีการจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพเพื่อแสดงผลงานทางวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาของแตละสาขาวิชาและสาขางาน

การนิเทศการสอนของสถานศึกษ
ลําดับที่
รายการนิเทศ
1
มีการควบคุม ดูแลการสอนของครู - อาจารย
2
มีการจัดสอนแทนในกรณีที่ผูสอน ลาปวย
ลากิจ หรือไปราชการ ทุกครั้ง
3
มีการนิเทศการสอนของผูสอนและสอบถาม
ปญหาที่เกี่ยวกับการสอนอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง ทุกเดือน ทุกแผนกวิชา
4
มีการรายงานผลการนิเทศตอผูบริหาร
สถานศึกษา ทุกครั้งที่มกี ารนิเทศ

เอกสารอางอิง
รองฯ ฝาย, หัวหนาคณะ, หัวหนาแผนก
ใบสอนแทน
การประชุมและรายงานการประชุมของฝาย
และหัวหนาแผนกวิชา
รายงานการประชุมของฝายฯและ หัวหนา
แผนกวิชา
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การประเมิน และใชผลการประเมินในการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมาย ฝ ายวิช าการ งานพัฒ นาหลัก สูต รการเรี ยนการสอน โดยงานพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอก ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของ-สถานศึก ษา ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ชุ มชน สภาพเศรษฐกิ จ ทองถิ่น วัฒ นธรรม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ฝายวิช าการ งานพัฒ นาหลัก สูต รการเรียนการสอน จัด ทํา โครงการพัฒ นาหลัก สูต รวิช าชี พ
การจัด ทําหลัก สูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ ในดานการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพและควบคูกับคุณธรรม พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ได รั บ ความร ว มมื อ จากแผนกวิ ช า และอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ในการรวมกับสถานประกอบการ มีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษา เพื่อทราบขอมูลการใชหลักสูตรและรายงานการพัฒนาหลักสูตรโดยใชเครื่องมือดังนี้
1. รายงานการนิเทศนักศึกษาฝกงาน
2. รายงานความพึงพอใจของสถานประกอบการ
3. รายงานความพึงพอใจของสถานประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษา
4. รายงานแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในงานปจฉิมนิเทศ
5. รายงานการสงแผนการสอนและสรุปการสงแผนการสอน
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่นกั เรียนไดรับจากการฝกงานในสถานประกอบการ
และตรงตามสาขาที่นักเรียนเรียน
ระยะเวลาการฝกงาน 1 ภาคเรียน
ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม – 12 กันยายน 2552
จํานวนผูต อบแบบสอบถาม 443 คน
ที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มาก

1
2
3
4
5
6
7

สถานประกอบการเหมาะสมกับการฝกงาน
งานที่ฝกตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
บุคคลในสถานประกอบการสอนงานใหจนสามารถ
ฝกงานไดดวยความสบายใจ
มีอาจารยไปนิเทศการฝกงานของนักเรียน
สถานที่ฝกงานเนนเรื่องการตรงตอเวลา
นักเรียนคิดวา ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ
และผลงานที่ถูกตองมีความสําคัญมาก
สิ่งที่นักเรียนคิดวาการฝกงานครั้งนี้ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณ การทํางานรวมกับผูอื่นได และสามารถ
ใชเครื่องใชตาง ๆ และเครื่องใชสํานักงานไดคลองขึ้น
คาเฉลี่ย

คิดเปนรอยละ

นอย

มาก

410
432
400

ปาน
กลาง
22
6
32

นอย

92.55
97.52
90.29

ปาน
กลาง
4.97
1.35
7.22

11
5
11

424
404
397

9
20
31

10
19
15

95.71
91.20
89.62

2.03
4.51
4.29

2.26
4.29
3.39

421

15

7

95.03

3.38

1.59

93.13

4.35

2.52

2.48
1.13
2.48

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นัก ศึกษา ที่ไดรับการฝกงานในสถานประกอบการ
ตามสาขาที่นัก เรียน นัก ศึก ษาเรียน ระหวางวัน ที่ 12 พฤษภาคม – 12 กัน ยายน 2552 ตลอดภาคเรีย น
ผลปรากฏวา ระดับความคิดเห็นเปนรายขอทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด คือคิดเปนรอยละ 92.55, 97.52,
90.29, 95.71, 91.20, 89.62 และ 95.03 ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ โดยเฉลี่ยเทากับ 93.13
แหลงขอมูล / เอกสารอางอิง
1. แผนการเรียน
2. แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. งานแนะแนว
5. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 15
ครูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัตจิ ริง
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 15
-
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 16
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูส อน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. สํารวจจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
2. สํารวจระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา รายบุคคล และสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยามและความสําเร็จ)
1. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน ในดานตาง ๆ
อยูในระดับดี
2. ความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา อยูในระดับ ดี
3. ความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล อยูในระดับ ดี
4. ความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา อยูใ นระดับ ดี โดย
ดานบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ย X = 4.62
ดานกิจกรรมการสอน มีคาเฉลี่ย X = 4.35
เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับ ดี
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ตารางแสดงจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา / สาขางาน
หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผาและเครื่องแตงกาย
พุทธศักราช 2545
อาหารและโภชนาการ
ปรับปรุง 2546 (ปวช.) คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
การโรงแรมและการทองเที่ยว
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
ประกาศนียบัตร
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
วิชาชีพชั้นสูง
อาหารและโภชนาการ
พุทธศักราช 2546
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
(ปวส.)
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
2 หลักสูตร
13 สาขาวิชา

สาขางานที่เปดสอน

จํานวนรายวิชา
ตลอดหลักสูตร

ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
18 สาขางาน

49
48
48
50
49
53
54
43
46
50
47
35
48
37
34
34
35
34
781

แหลงขอมูล
1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
2. รายงานสรุปผลความพึงพอใจ
3. แผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 17

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 17 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณที่สถานศึกษา
จัด สรร และจัด ซื้ อวัส ดุฝก อุป กรณ สําหรับการจั ด การเรี ยนการสอนของแตละแผนกวิช า และข อมู ล
งบดําเนินการทั้งหมดประจําปงบประมาณ 2552 จากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ แลวนําขอมูล
งบประมาณคาวัสดุฝกดังกลาวมาคิดเปนรอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรีไดดําเนิน การตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 17 เรื่องงบประมาณ
ที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน การสอน และมีผลการดําเนินงานดังนี้
ในป ก ารศึ ก ษา 2552 วิ ท ยาลั ย ฯ ได จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ฝ ก และอุ ป กรณ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ใหแตละสาขาวิชาในแตละภาคเรียน ดังนี้
ที่

แผนกวิชา/สาขาวิชา

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

ภาคเรียน 1/52 ภาคเรียน 2/52
2,788,719.73
732,541.23
673,761.40
694,611.10
687,806.00
2,173,234.56
710,011.45
771,611.78
691,611.33

2,663,338.49
685,818.00
647,438.02
672,438.55
657,643.92
1,996,992.95
682,300.07
649,254.85
665,438.03

รวม
5,452,058.22
1,418,359.23
1,321,199.42
1,367,049.65
1,345,499.92
4,170,227.51
1,392,311.52
1,420,866.63
1,357,049.36
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ที่

แผนกวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียน 1/52 ภาคเรียน 2/52

ประเภทวิชาศิลปกรรม
8 สาขาวิชาการออกแบบ
9 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
10 สาขาวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
พื้นฐาน
11 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
รวม

รวม

1,388,220.30
689,609.30
698,611.00
347,805.61
347,805.61

1,322,207.03
656,158.83
666,048.20
312,406.28
312,406.28

2,710,427.33
1,345,768.13
1,364,659.20
660,211.89
660,211.89

381,618.11
381,618.11
7,079,598.31

371,519.00
371,519.00
6,666,463.75

753,137.11
753,137.11
13,746,062.06

ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบดําเนินการ
34,787,612.23

งบอุดหนุน
8,969,444.11

คาเสื่อมราคา
4,299,904.02

รวมงบดําเนินการ
48,056,960.36

จํานวนงบประมาณที่วิทยาลัยฯ ใชในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ในปการศึกษา 2552 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,746,062.06 บาท โดยวิทยาลัย ฯ มีงบดําเนินการจํานวน
ทั้งสิ้นเปนเงิน 48,056,960.36 บาท คิดเปนรอยละ 28.60 ของงบดําเนินการทั้งหมด
งบดําเนินการ (บาท)
48,056,960.36

งบจัดซื้อวัสดุฝก (บาท)
13,746,062.06

รอยละ
28.60

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553
2. เอกสารผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553
สรุปผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน

 ดี
มากกวารอยละ 15

 พอใช
รอยละ 10-15

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 10

135
จุดเดนตัวบงชี้ที่ 17
วิทยาลัย ฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 17

-
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มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 18

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. คนควารายวิชาที่มกี ารจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรแตละสาขางานหลักสูตร
2. จัดทําแบบฟอรมเพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
ของแตละสาขา
3. คิดอัตราสวนจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนรายวิชาที่ตองใช
เครื่องคอมพิวเตอรแตละหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาทีต่ องมีการใช
คอมพิวเตอรในแตละระดับ ปรากฏตามตารางสรุปขอมูลดังนี้
ภาคเรียน

จํานวนเครื่อง
จํานวนผูเรียน
คิดเปน
คอมพิวเตอรตอหองเรียน
ทั้งหมด
รอยละ
(เฉลี่ย)
(เฉลี่ย)

อัตราสวนของ
ผูเรียน :
คอมพิวเตอร

ผลการ
ประเมิน

1/2552

34

32

100.00

1:1

ดี

2/2552

33

30

100.00

1:1

ดี

เฉลีย่

33

31

100.00

1:1

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 3 คน ตอ 1 ชั้นเรียน
ถาพิจารณาโดยเฉลี่ยแลว อัตราสวนจะเปน 1:1 อยูในระดับที่ ดี
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สรุปการใชหองเรียนคอมพิวเตอร
ภาคเรียนที่ 1/2552
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางาน พณิชยการ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา

พณิชยการ

พณิชยการ

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน
252 B

พณิชยการ

ปวช.1/1
ปวช.1/2
ปวช.1/3
ปวช.1/4
ปวช.1/5
ปวช.1/6
ปวช.1/7
ปวช.1/8
ปวช.1/9
เฉลี่ย

252 B
252 B
262

262
331
331
252 B
252 B

วิชาที่เรียน
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
30
30
40
40
30
30
30
30
32

ผูเรียน
ทั้งหมด
41
40
40
40
40
40
40
38
38
39

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.3:1
1.3:1
1.3:1
1.:1
1.:1
1.3:1
1.3:1
1.2:1
1.2:1
1.2:1

ผลการประเมิน
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
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สาขางาน ธุรกิจคาปลีก
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

สาขาวิชา

สาขางาน

พณิชยกรรม

ธุรกิจคาปลีก

สาขางาน การทองเที่ยว
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
การโรงแรมและ
การทองเที่ยว
การทองเที่ยว
สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผา
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
คหกรรม
สาขางาน การบัญชี
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

ระดับชั้น หองเรียน

สาขางาน

ปวช.1

252 B

ระดับชั้น หองเรียน

การทองเที่ยว

ปวช.1

251 A

ผูเรียน
ทั้งหมด
20

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

1:1

ดี

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

38

28

1:1

ดี

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

38

21

1:1

ดี

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
38
38
40
30
36

ผูเรียน
ทั้งหมด
35
35
35
35
35

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1
1:1
1.2:1
1:1

โปรแกรมประมวลผลคํา

สาขาวิชา

สาขางาน

ผาและ
เครื่องแตงกาย

ตัดเย็บเสื้อผา

ปวช.2

252 A

คอมปฏิบัติการ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

วิชาที่เรียน

252 A

การบัญชี

ปวช.2/1
ปวช.2/2
ปวช.2/3
ปวช.2/4

โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน

พณิชยกรรม

ระดับชั้น หองเรียน

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30

วิชาที่เรียน

เฉลี่ย

251 A
262
252 A

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
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สาขางาน การเลขานุการ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
พณิชยการ
พณิชยกรรม
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น หองเรียน

การเลขานุการ

ปวช.2

252 A

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน
252 A

ปวช.2/1
พณิชยการ

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

262
252 A
331

ปวช.2/2

262
252 A

วิชาที่เรียน
โปรแกรมประมวลผลคํา

วิชาที่เรียน
โปรแกรมตารางงาน
ระบบปฏิบัติการ
หลักการเขียนโปรแกรม
โปรแกรมตารางงาน
ระบบปฏิบัติการ
หลักการเขียนโปรแกรม

เฉลี่ย
สาขางาน การขาย
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

วิชาที่เรียน

พณิชยกรรม

การขาย

ปวช.2/1
ปวช.2/2

251 A

บัญชีกับคอมพิวเตอร
บัญชีกับคอมพิวเตอร

เฉลี่ย

251 A

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
38
จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
38
40
38
30
40
38
37
จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
38

38
38

ผูเรียน
ทั้งหมด
34
ผูเรียน
ทั้งหมด
37
37
37
37
37
37
37
ผูเรียน
ทั้งหมด
30
29
29

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

1:1

ดี

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1
1:1
1.2:1

1:1
1:1
1:1
อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1
1:1

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
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สาขางาน คอมพิวเตอรกราฟก
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

สาขางาน
คอมพิวเตอร
กราฟก
เฉลี่ย

ระดับชั้น

หองเรียน

ปวช.2

432
432
432

วิชาที่เรียน
กราฟกสิ่งพิมพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตัดแตงภาพถาย

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
30
30
30

ผูเรียน
ทั้งหมด
26
26
26
26

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1
1:1
1:1

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
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สรุปเฉลี่ยรวมทุกสาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ประเภทวิชา
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
ธุรกิจคาปลีก
อุตสาหกรรม
การโรงแรมและการ
การทองเที่ยว
การทองเที่ยว
ทองเที่ยว
คหกรรม
ผาและเครื่องแตงกาย
ตัดเย็บเสื้อผา
พณิชยการ
พณิชยการ
การบัญชี
พณิชยการ
พณิชยการ
การเลขานุการ

โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมประมวลผลคํา

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
32
30

ผูเรียน
ทั้งหมด
39
20

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.2:1
1:1

ปวช.1

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

38

28

1:1

ดี

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.2

คอมปฏิบัติการ
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมตารางงาน,
ระบบปฏิบัติการ,
หลักการเขียนโปรแกรม
บัญชีกับคอมพิวเตอร
กราฟกสิ่งพิมพ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ,
การตัดแตงภาพถาย

38
36
38

21
35
34

1:1
1:1
1:1

ดี
ดี
ดี

37

37

1:1

ดี

38

29

1:1

ดี

30

26

1.:1

ดี

35

29

1:1

ดี

ระดับชั้น

วิชาที่เรียน

ปวช. 1
ปวช.1

พณิชยการ

พณิชยการ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ปวช.2

พณิชยการ

พณิชยการ

การขาย

ปวช.2

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

คอมพิวเตอรกราฟฟก

ปวช.2

เฉลี่ย
คิดเปนรอยละ

100.00

ผลการประเมิน
พอใช
ดี

142
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ประเภทวิชา

ระดับชั้น

หองเรียน
331
251 A

ปวส.1/1

252 A
262

252 B
บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

251 A
251 A
252 B

ปวส.1/2

252 A
262

252 B
251 A

เฉลี่ย

วิชาที่เรียน
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ระบบปฏิบัติการ
หลักการออกแบบพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมภาษาซี
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
ระบบฐานขอมูล
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ระบบปฏิบัติการ
หลักการออกแบบพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมภาษาซี
โปรแกรมสําเร็จรูปในงาน อาชีพ
ระบบฐานขอมูล

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
38
38
40

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.4:1
1.1:1
1.1:1
1:1

38
35
38
40

ผูเรียน
ทั้งหมด
31
31
31
31
31
31
29
29
29
29

30

29

11

38

29

11

36

30

1:1

30
38

1.4:1
1.4:1

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

ผลการประเมิน
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

143
สาขางาน การบัญชี
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขางาน

ระดับชั้น หองเรียน

การบัญชี

ปวส.1/1
ปวส.1/2
ปวส.1/3

331
251 A
331

วิชาที่เรียน
โปรแกรมงานอาชีพ
โปรแกรมงานอาชีพ
โปรแกรมงานอาชีพ

รวม
สาขางาน การตลาด
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

สาขางาน

บริหารธุรกิจ

การตลาด

ระดับชั้น หองเรียน
ปวส.1

331
331

วิชาที่เรียน
โปรแกรมงานอาชีพ
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต

เฉลี่ย
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

สาขางาน

ระดับชั้น

คอมพิวเตอร
เฉลี่ย

ปวส.2

หองเรียน

วิชาที่เรียน

262
252B

การวิเคราะหออกแบบ
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็คทรอนิกส

251 A

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
38
30
32

ผูเรียน
ทั้งหมด
34
35
34
34

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.1:1
1:1
1.1:1
1:1

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30

ผูเรียน
ทั้งหมด
38

30

38

30

38

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.2:1
1.2:1
1.2:1

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

40

39

30

39

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1.3:1

38

39

1:1

ดี

36

39

1.1:1

พอใช

ผลการประเมิน
พอใช
ดี
พอใช
ดี

ผลการประเมิน
พอใช
พอใช
พอใช

ผลการประเมิน
ดี
พอใช

144
สรุปเฉลี่ยรวมทุกสาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ระดับชั้น
วิชาที่เรียน
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ,
ระบบปฏิบัติการ,
หลักการออกแบบพัฒนาโปรแกรม,
โปรแกรมภาษาซี
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
ปวส.1 โปรแกรมงานอาชีพ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การตลาด
ปวส.1 โปรแกรมงานอาชีพ,
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.2 การวิเคราะหออกแบบ,
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม,
การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็คทรอนิกส
เฉลี่ย
คิดเปนรอยละ

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
36

ผูเรียน
ทั้งหมด
30

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1

32
30

34
38

1:1
1.2:1

ดี
พอใช

36

39

1.1:1

พอใช

33

35

1.1:1

พอใช

94.29

ผลการประเมิน
ดี

145
สรุปรวม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1/2552
หลักสูตร/
จํานวนเครื่อง
สาขาวิชา
สาขางาน
ระดับชั้น
วิชาที่เรียน
ประเภทวิชา
คอมพิวเตอร
เฉลี่ยรวม ปวช.
35
33
เฉลี่ยรวม ปวส.
เฉลี่ย
34
คิดเปนรอยละ

ผูเรียน
ทั้งหมด
29
35

32

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1.1:1
1:1
100.00

ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ดี

146

สรุปการใชหองเรียนคอมพิวเตอร
ภาคเรียนที่ 2/2552
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางาน พณิชยการ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ประเภทวิชา

พณิชยการ

พณิชยการ

พณิชยการ

ระดับชั้น

หองเรียน

ปวช. 1/1
ปวช. 1/2
ปวช. 1/3
ปวช. 1/4
ปวช. 1/5
ปวช. 1/6
ปวช. 1/7
ปวช. 1/8
ปวช. 1/9
เฉลี่ย

252 B
252 B
252 B
235
235
251 A
252 B
331
331

วิชาที่เรียน
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
30
30
40
40
38
30
30
30
33

ผูเรียน
ทั้งหมด
41
40
40
40
40
40
40
38
38
39

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.3:1
1.3:1
1.3:1
1:1
1:1
1:1

1.3:1
1.2:1
1.2:1
1.1:1

ผลการประเมิน
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

147
สาขางาน ธุรกิจคาปลีก
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
พณิชยการ
พณิชยกรรม
สาขางาน คหกรรม
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา
คหกรรม

สาขางาน คอมพิวเตอรกราฟก
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

วิชาที่เรียน

ธุรกิจคาปลีก

ปวช.1

235

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

วิชาที่เรียน

ปวช. 1/1
ปวช. 1/2
ปวช. 1/3
เฉลี่ย

331

คหกรรม

251 A
252 B

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
40

ผูเรียน
ทั้งหมด
20

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

1:1

ดี

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

30

31

38

29

30

29

32

29

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1
1:1
1:1

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

คอมพิวเตอร
กราฟก

ปวช.1

235

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

45

1.1:1

พอใช

148
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

ปวช.2/1

พณิชยการ

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

ปวช.2/2

หองเรียน

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

331

ฮารดแวร

30

37

1.2:1

พอใช

251 A

การประยุกตคอมฯ

38

37

1:1

ดี

252 A

โปรแกรมเทกซโหมด

38

37

1:1

ดี

252 A

ระบบเครือขาย

38

37

1:1

ดี

252 A

ประมวลผลขอมูล

38

37

1:1

ดี

235

โปรแกรมฐานขอมูล

40

37

1:1

ดี

235

ฮารดแวร

40

37

1:1

ดี

251 A

การประยุกตคอมฯ

38

37

1:1

ดี

251 A

โปรแกรมเทกซโหมด

38

37

1:1

ดี

251 A

ระบบเครือขาย

38

37

1:1

ดี

251 A

ประมวลผลขอมูล

38

37

1:1

ดี

โปรแกรมฐานขอมูล

40

37

1:1

ดี

37

37

1:1

ดี

262

เฉลี่ย

วิชาที่เรียน

149
สาขางาน การขาย
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

วิชาที่เรียน

พณิชยกรรม

การขาย

ปวช.2/1
ปวช.2/2

252 B

โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมตารางงาน

252 B

เฉลี่ย
สาขางาน การเลขานุการ
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

สาขาวิชา
พณิชยกรรม

สาขางาน

ระดับชั้น

การเลขานุการ

ปวช.2

หองเรียน
144
144

วิชาที่เรียน
ระบบสารสนเทศในงาน
เลขานุการ,
โปรแกรมงานเลขา

เฉลี่ย
สาขางาน คอมพิวเตอรกราฟก
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

สาขางาน

ระดับชั้น

คอมพิวเตอร
ปวช.2
กราฟก
เฉลี่ย

หองเรียน
431
431

วิชาที่เรียน
กราฟกสารสนเทศ
ออกแบบกราฟกสติกเกอร

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
30
30

ผูเรียน
ทั้งหมด
30
29
29

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการประเมิน

20

34

1.7:1

พอใช

20
20

34
34

1.7:1

1.7:1

พอใช
พอใช

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
20
20
20

ผูเรียน
ทั้งหมด
26
26
26

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.3:1
1.3:1
1.3:1

1:1
1:1

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมิน
พอใช
พอใช
พอใช

150
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน
331
252 A

ปวช.3/1

262
251 A

พณิชยการ

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

262
262
252 A

ปวช.3/2

235
251 A
262

วิชาที่เรียน
เทคโนโลยีสํานักงาน
โปรแกรมนําเสนอขอมูล
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การสรางเว็บเพจ
โปรแกรม GUI
เทคโนโลยีสํานักงาน
โปรแกรมนําเสนอขอมูล
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การสรางเว็บเพจ
โปรแกรม GUI

เฉลี่ย
สาขางาน การขาย
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

วิชาที่เรียน

พณิชยกรรม

การขาย

ปวช.3/1
ปวช.3/2

331
251 A

โปรแกรมกราฟก
โปรแกรมกราฟก

เฉลี่ย

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

30

37

1.2:4

38

37

1:1

40

37

1:1

38

37

1:1

40

37

1:1

40

34

1:1

38

34

1:1

40

34

1:1

38

34

1:1

40

34

1:1

38

35

1:1

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
38
34

ผูเรียน
ทั้งหมด
31
32
31

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1
1:1

ผลการประเมิน
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี

151
สาขางาน การบัญชี
หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น
ปวช.3/1
ปวช.3/2

พณิชยการ

พณิชยกรรม

การบัญชี
ปวช.3/3
ปวช.3/4

หองเรียน
331
135
251 A
135
262
135
262
135

วิชาที่เรียน
โปรแกรมประมวลผลคําฯ
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมประมวลผลคําฯ
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมประมวลผลคําฯ
โปรแกรมตารางงาน
โปรแกรมประมวลผลคําฯ
โปรแกรมตารางงาน

เฉลี่ย

สาขางาน การเลขานุการ
หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน

พณิชยกรรม

การเลขานุการ

ปวช.3/1
ปวช.3/2

252 A
331

เฉลี่ย

วิชาที่เรียน
ประมวลผลคําประยุกต,
ประมวลผลคําประยุกต,

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
40
38
40
40
40
40
40
38

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
38
30
34

ผูเรียน
ทั้งหมด
35
35
36
36
38
38
37
37
36

ผูเรียน
ทั้งหมด
18
23
20

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1

1:1

ผลการประเมิน
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
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สาขางาน คอมพิวเตอรกราฟก
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

สาขางาน
คอมพิวเตอร
กราฟก
เฉลี่ย

ระดับชั้น

หองเรียน

ปวช.3

432
432
432

วิชาที่เรียน
กราฟกวีดีทัศน
คอมฯ มัลติมีเดีย
กราฟกเอมิเนชั่น

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
30
30
30
30

ผูเรียน
ทั้งหมด
36
36
36
36

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.2:1
1.2:1
1.2:1
1.2:1

ผลการประเมิน
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
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สรุปเฉลี่ยรวมทุกสาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ระดับชั้น
ประเภทวิชา
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
ปวช.1
พณิชยการ
พณิชยการ
ธุรกิจคาปลีก
ปวช.1
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
ปวช1
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร
ปวช.1
กราฟก
พณิชยการ
พณิชยกรรม
คอมพิวเตอร
ปวช.2
ธุรกิจ

พณิชยการ
พณิชยการ

พณิชยกรรม
พณิชยการ

การขาย
การเลขานุการ

ปวช.2
ปวช.2

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

คอมพิวเตอร
กราฟก

ปวช.2

วิชาที่เรียน
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
ฮารดแวร,
โปรแกรมเทกซโหมด,
ระบบเครือขาย
ประมวลผลขอมูล,
โปรแกรมฐานขอมูล
โปรแกรมตารางงาน
ระบบสารสนเทศในงาน
เลขานุการ,
โปรแกรมงานเลขานุการ
กราฟกสารสนเทศ,
ออกแบบกราฟกสติ๊กเกอร

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
40
32
40

ผูเรียน
ทั้งหมด
39
20
29
45

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1.1:1
1:1
1:1
1.1:1

37

37

1:1

ดี

30
20

29
34

1:1
1.7:1

ดี
พอใช

20

26

1.3:1

พอใช

33

ผลการประเมิน
พอใช
ดี
ดี
พอใช
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หลักสูตร/
ประเภทวิชา
พณิชยการ

สาขาวิชา

สาขางาน

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

ปวช.3

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

พณิชยกรรม
พณิชยกรรม
พณิชยกรรม

การขาย
การบัญชี
การเลขานุการ

ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

คอมพิวเตอร
กราฟก

ปวช.3

เฉลี่ย
คิดเปนรอยละ

ระดับชั้น

วิชาที่เรียน
เทคโนโลยีสํานักงาน
โปรแกรมนําเสนอขอมูล
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การสรางเว็บเพจ
โปรแกรม GUI
โปรแกรมกราฟก
โปรแกรมตารางงาน
ประมวลคําประยุกต,
บัญชีคอมฯ
กราฟกวีดีทัศน
คอมฯ มัลติมิเดีย
กราฟกเอมิเนชั่น

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1

ผลการประเมิน

38

35

34
38
34

31
36
20

1:1
1:1

ดี
ดี
ดี

30

36

1.2:1

พอใช

33

32

1:1

ดี

1:1

100.00

ดี
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ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตร/
สาขาวิชา
ประเภทวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น

หองเรียน
262

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร ธุรกิจ

ปวส.2

251 A
262
252 A

วิชาที่เรียน
การสื่อสารขอมูล
การเขียนโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล
การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
การเขียนโปรแกรมจาวา

เฉลี่ย
สาขางาน การบัญชี
หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ระดับชั้น
ปวส.2/1

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

การบัญชี
ปวส.2/2
เฉลี่ย

หองเรียน
135
331
135
331

วิชาที่เรียน
โปรแกรมบัญชี
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
โปรแกรมบัญชี
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
40

ผูเรียน
ทั้งหมด
39

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1

38

39

1:1

ดี

40

39

38

39

39

39

1:1
1:1
1:1

ดี
ดี
ดี

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
40
30
40
30
35

ผูเรียน
ทั้งหมด
26
26
25
25
25

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

ผลการประเมิน
ดี

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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สาขางาน อาหารและโภชนาการ, บริหารงานคหกรรมศาสตร
หลักสูตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ประเภทวิชา
อาหารและโภชนาการ,
คหกรรม
คหกรรม
บริหารงาน คหกรรมศาสตร
เฉลี่ย

ระดับชั้น

หองเรียน

ปวส.2

252 B

วิชาที่เรียน
คอมพิวเตอรกราฟก

สรุปเฉลี่ยรวมทุกสาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ระดับชั้น
วิชาที่เรียน
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร
ปวส.2 การสื่อสารขอมูล,
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล,
การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง,
การเขียนโปรแกรมจาวา
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ การบัญชี
ปวส.2 โปรแกรมบัญชี,
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
คหกรรม
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ,
ปวส.2 คอมพิวเตอรกราฟก
บริหารงานคหกรรมศาสตร
เฉลี่ย
คิดเปนรอยละ

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการ
ประเมิน

30

23

1:1

ดี

30

23

1:1

ดี

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
39

ผูเรียน
ทั้งหมด
39

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1

ผลการ
ประเมิน
ดี

35

25

1:1

ดี

30

23

1:1

ดี

34

29

1:1

ดี

100.00
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0สรุปรวม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2552

หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน
เฉลี่ยรวม ปวช.
เฉลี่ยรวม ปวส.
เฉลี่ย
คิดเปนรอยละ

ระดับชั้น

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
33
34
33

ผูเรียน
ทั้งหมด
32
29
30

อัตราสวน
คน : เครื่อง
1:1
1:1

1:1
100.00

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
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เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง
ผูเรียน : คอมพิวเตอร 2 คน : 1 เครื่อง
ผูเรียน : คอมพิวเตอร 3 คนขึน้ ไป : 1 เครื่อง

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. จากการจัดตารางสอนของแตละสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2552
จากงานหลักสูตรและการสอน
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 18
1. คอมพิวเตอรอยูในสภาพใชการไดดี
2. มีบุคลากรรับผิดชอบหองปฏิบัติการ
3. บุคลากรสามารถตรวจเช็ค และซอมไดเองทําใหประหยัดและรวดเร็ว
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 18
1. วิทยาลัยฯ มีงบประมาณจํากัดทําใหการจัดหาคอมพิวเตอรเพิ่มทําไดยาก
2. พัฒนาการของซอฟทแวรทําใหคอมพิวเตอรที่ใชดอยประสิทธิภาพเร็ว
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พืน้ ที่ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ
จากฝายตาง ๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา
2. นําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดมาพิจารณาและทําการประเมินผล
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมกี ารวางแผนในการใชอาคารสถานที่ภายใน
วิทยาลัยฯ อยางเหมาะสม โดยอาคารทีใ่ ชเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุม โรงอาหาร
สํานักงาน จํานวน 4 อาคาร ดังนี้
- อาคาร 1 หองเรียน หองปฏิบัติการ คณะวิชาบริหารธุรกิจ และสํานักงาน หอง
ประชุม โรงอาหาร
- อาคาร 2 หองเรียน หองปฏิบัติการ คณะวิชาคหกรรมศาสตร แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง หองประชุมและหองสรอยอินทนิล
- อาคาร 3 หองเรียนคณะวิชาพืน้ ฐาน หองพวงชมพู หองสมุด หองจริยธรรมและ
สํานักงาน
- อาคาร 4 หองเรียน หองปฏิบัติการ คณะศิลปกรรม แผนกวิชาวิทยาศาสตร
ธนาคารขยะ และสํานักงาน
- สนาม 1 และสนาม 2 เรียนในรายวิชาพลศึกษา
การวางแผนการใชอาคารสถานที่ ในการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการใชงาน ดังนี้
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ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ตลอดปการศึกษา 2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

หอง

สาขาวิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

การขาย-การตลาด
การขาย-การตลาด
ปฏิบัติการบัญชี
พิมพดีดไทย 1
ทฤษฎีบริหารธุรกิจ
ปฏิบัติการบัญชี
ปฏิบัตกิ ารบัญชี
พิมพดีดไทย
ทฤษฎีเลขานุการ
พิมพดีดอังกฤษ
ปฏิบัติสํานักงาน
ทฤษฏีเลขา
ปฏิบัติการเบเกอรี่
ปฏิบัติการอาหารไทย
ปฏิบัติการอาหารไทย
ดอกไมสด
ศิลปประดิษฐ
ศิลปประดิษฐ
หนาลิฟต
หอง INTERNET
ปฏิบัติการจักรคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการผา
ปฏิบัตคิ อมพิวเตอร

121
122
123
132
133
134
135
141
142
143
144
145
222
223
225
232
233
234

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

235
242

27. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร

251A
252A
243
245
252B

28. ปฏิบัตกิ ารภาษาอังกฤษ
29. คอมพิวเตอร
30. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร

261
262
331

24. ปฏิบัตคิ อมพิวเตอร
25. ปฏิบัติการผา
26. ปฏิบัติการผา

ลักษณะการใชหอง
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา
75
8
78
16
79
20
54
69
6
76
14
75
20
58
74
2
50
75
7
73
7
47
1
56
3
58
2
57
5
64
6
59
3
11
2
50
5
39
2
62
6
73
9

การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
93.75
26.66
97.50
53.33
98.75
66.66
67.50
86.25
20.00
95.00
46.66
93.75
66.66
72.50
92.50
6.66
62.50
93.75
23.33
91.25
23.33
58.75
3.33
70.00
10.00
72.50
6.66
71.25
16.66
80.00
20.00
73.75
10.00
27.50
13.33
62.50
16.66
48.75
6.66
77.50
20.00
91.25
30.00

ทุกแผนก

69

9

86.25

30.00

คหกรรม

59

6

73.75

20.00

คหกรรม

38

3

47.50

10.00

ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก

68
71
65
64

4
2
9
6

85.00
88.75
81.25
80.00

13.33
6.66
30.00
20.0
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ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ตลอดปการศึกษา 2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ตอ)
ที่

ชื่อหองเรียน/หองปฏิบัติการ

หอง

สาขาวิชา

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พื้นฐาน
หองคณิตศาสตร
หองคณิตศาสตร
หองภาษาไทย
หองสังคมศึกษา
หองจริยธรรม
หองวิทยาศาสตร
หองวิทยาศาสตร
หองวิทยาศาสตร
หองวาดเขียน
หองทฤษฏี
หองเขียนแบบ
หองทฤษฎี
คอมพิวเตอรศิลปกรรม
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการเขียนแบบ
สนาม 1
สนาม 2
หองสรอยอินทนิล
หองพวงชมพู

332
333
335
336
341
342
343
345
346
412
413
423
424
425
426
427
431
432
433

ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ศิลปกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
ทุกแผนก
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก

ลักษณะการใชหอง
ภาคในเวลา ภาคนอกเวลา
76
5
76
6
72
5
76
6
74
3
70
73
4
70
69
3
69
1
61
6
67
2
49
68
69
2
70
28
1
43
51
1
35
12
27
27
1

การใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
95.00
16.66
95.00
20.00
90.00
16.66
95.00
20.00
92.50
10.00
87.50
91.25
13.33
57.50
86.25
10.00
86.25
3.33
76.25
20.00
83.75
6.66
61.25
85.00
86.25
6.66
87.50
35.00
3.33
53.75
63.75
3.33
43.75
30.00
67.50
67.50
6.66

จากตารางการใชหองเรียน และหองปฏิบัตกิ ารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งมีจํานวนหองทั้งหมด
53 หองตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,861 คน โดยมีจํานวนหองเรียนและหองปฏิบัตกิ ารเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน นักศึกษา คิดคาเฉลีย่ เปนคารอยละ 100
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2. นอกจากหองเรียน และหองปฏิบัติการแลวภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ยังมีหองน้ํา
เพื่อใหบริการแก ครู อาจารย นัก เรียน นักศึกษาไดอยางเพียงพอ โดยอาคารแตละอาคารจะมีหองน้ํา
ทุกชั้นและทุกอาคาร 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
3. หองประชุม ทางวิทยาลัยไดจัดสถานที่สําหรับทําเปนหองประชุม จํานวนทั้งสิ้น 7 แหง
ประกอบดวย
- หองพวงชมพู สําหรับประชุมครู สําหรับกลุมใหญ
- หองมูลนิธอิ าชีวศึกษาสุพรรณบุรี (หองประชุมเล็ก) สําหรับกลุมยอย
- หองสมุด สําหรับกลุมยอย
- หองสรอยอินทนิล
- หอประชุมในโรงอาหาร
- บริเวณลานอเนกประสงค
- สํานักงานประกันคุณภาพ
จากจํานวนสถานที่ที่จัดเปนหองประชุมมีปริมาณที่เพียงพอทั้งการประชุมครู นักเรียน
นักศึกษา หรือการประชุมอืน่ ๆ คิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แผนกวิชา
2. งานหลักสูตรและการสอน
3. งานอาคารสถานที่
สรุปผลการประเมิน



ดี
เกณฑการตัดสิน
ดี
หมายถึง
พอใช หมายถึง
ปรับปรุง หมายถึง

พอใช

ปรับปรุง

ปฏิบัติทุกขอ เทากับ 3 คะแนน
ปฏิบัติขอ 1-3 เทากับ 2 คะแนน
ปฏิบัติขอ 1-2 เทากับ 1 คะแนน

163
ผลการประเมิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกการปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
1. ตารางการใชหองของฝายวิชาการ
2. แผนกวิชา
จุดเดนตัวบงชี้ที่ 19
หองเรียนและหองปฏิบัติก ารทุกหองมีต ารางการใชหองอยางครบถว น และครูผูสอนไดใ ชหอง
ตามตารางในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภ าพ มีขอมูลการประเมิน การใชหองเรียน และนําผล
การประเมิ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ห อ งเรี ย นให มี ค วามเหมาะสมและใช ง านการเรี ย นการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 19
หองเรียนบางหองยังไมมีการประเมินผลการใชหองเรียนและนําผลมาพัฒนาปรับปรุงหองเรียน
แตมีนโยบายที่จะดําเนินการอยางเรงดวน
แนวทางในการพัฒนา
ใหคุณครูผูสอนในการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการไดดูแลหองตามที่ไดคําสั่งมอบหมายในการ
รับผิดชอบดูแลในแตละหอง และจัดทําโครงการในการพัฒนาปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการตอ
ทางวิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขา
วิชาทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 20
ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ศูนยวิทยบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบดวย หองสมุด ศูนยการเรียนรูด วยตนเอง
และศูนยอินเตอรเน็ต เปนแหลงสืบคนทีท่ ันสมัยและหลากหลาย โดยไดมกี ารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีสื่อที่หลากหลาย มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชนระบบการสืบคน ซึ่งสามารถใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สาขาวิชา และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนกั เรียน นักศึกษารักการใฝหาความรู ปลูกฝงนิสัยรักการอาน
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ศูนยวิทยบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบดวย
งานหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 ปจจุบันตั้งอยูบริเวณชั้น 2
ของอาคาร 3 ขนาด 2 หองเรียนมีพื้นที่ 220 ตารางเมตร ไดมีการบริหารจัดการตามแผนพัฒ นาหองสมุด
ซึ่งไดดําเนินการจัดทําเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนเครื่องมือและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานในการ
พัฒ นาห องสมุ ด ใหส อดคลอ งกั บ หนา ที่ แ ละเป า หมายในการจั ด การศึ ก ษา โดยใช ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
ในยุคการปฏิรูปการศึกษา และสังคมแหงภูมิปญญาหอ งสมุด จัดเปนหัวใจของการเรียนรูที่เนน
ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จึงมีการพัฒนาใหกาวไกล และทันตอเหตุการณปจจุบันอยูเสมอ โดยการจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารบริ ห ารจั ด การ และการให บ ริ ก ารที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาให เ ป น ระบบอั ต โนมั ติ
โดยการนํา นวั ต กรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ใ นการบริห ารจัด การและการใหบ ริก าร เช น
การใหบริการสืบคนและการยืม - คืนบนเว็ปไซตของวิทยาลัยเพื่อใหความสะดวกตอผูใชบริการ มีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน มีระบบการสืบคนทาง
ฐานขอมูล หองสมุดการสืบคนทางอินเทอรเน็ตภายในหองสมุดมีกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตาง ๆ
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เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เชน ตระกราความรู โครงการรักการอาน การจัดปายนิเทศสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง มีการประเมินผลการใชหองสมุดอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2542
โดยในปจจุบันและอนาคตมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนหองสมุดสมบูรณแบบ และหองสมุด 3 ดี
ดังนี้
1. การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ (หนังสือวิชาการ หนังสืออางอิง
หนังสือนวนิยาย วารสาร นิต ยสาร จุลสาร) ซึ่งตรงตามสาขาวิชาที่เปด สอน โดยปจ จุบัน มีทรัพยากร
สารสนเทศ จํานวน 22,290 เลม เมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 1,861 คน ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดวา นักเรียน นักศึกษา 1 คนตอจํานวนหนังสือ 10 เลม โดยมีอัตราเฉลี่ย 11.62 เลม
ตอนักเรียน 1 คน
2. การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสาร นิตยสาร จุลสาร และกฤตภาค มีเพียงพอ
กับผูใชบริการ ดังนี้
2.1 วารสาร นิตยสาร จํานวน 13 รายการ (รายสัปดาห รายปกษ และรายเดือน)
2.2 หนังสือพิมพ จํานวน 9 รายการ (ภาษาไทย 6 รายการและภาษาอังกฤษ 3 รายการ)
2.3 จุลสาร จํานวน 577 ฉบับ
2.4 กฤตภาค จํานวน 108 เรื่อง
2.5 วารสาร นิตยสารรวมเลม 170 เลม
3. การใหบริการครุภณ
ั ฑ สื่อโสตทัศน มีการจัดการใหบริการบางประเภทเทานั้น โดยจัดไว
ที่มุมวีดีทัศน เนื่องจากสื่อสวนใหญจะอยูในฝายของสื่อการเรียน การสอน ประกอบดวย
3.1 สไลด จํานวน 6 เรื่อง
3.2 วีดิทัศน จํานวน 5 เรื่อง
3.3 วิซีดี จํานวน 20 เรื่อง
3.4 ซีด-ี รอม จํานวน 12 เรื่อง
3.5 เทปบันทึกเสียง
3.6 เครื่องฉายสไลด 1 เครื่อง
3.7 เครื่องเลนวีดิทัศน จํานวน 1 เครื่อง
4. การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหองสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
5. การใหบริการในดานตาง ๆ เชน การจัดปายนิเทศ จัดกิจกรรมตามโครงการรักการอาน ฯลฯ
6. การจัดทําสถิติผูเขาใชบริการหองสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รายเดือน เสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
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เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หมายถึง ปฏิบัติทุกขอ
หมายถึง ปฏิบัติ 3 ขอ
หมายถึง ปฏิบัตขิ อ 1-2 ขอ

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวทิ ยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด อยูในระดับ
ดี
หมายถึง นักเรียน/นักศึกษา ในแผนกวิชาของทานไดใชบริการศูนยวิทยบริการ
ซึ่งวิทยบริการดังกลาวมีการปฏิบัติทกุ ขอ (ขอ1-4)
พอใช หมายถึง นักเรียน/นักศึกษา ในแผนกวิชาของทานไดใชบริการศูนยวิทยบริการ
ซึ่งศูนยวิทยบริการดังกลาวมีการปฏิบัติ 3 ขอใน 4 ขอ
ปรับปรุง หมายถึง นักเรียน/ นักศึกษา ในแผนกวิชาของทานไดใชบริการศูนยวิทยบริการ
ซึ่งศูนยวิทยบริการดังกลาวมีการปฏิบัติ 1-2 ขอ
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
1. หองสมุด
2. หองอินเทอรเน็ต
3. หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 20
ศูนยวิทยบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบดวยหองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
และศู น ย อิ น เทอร เ น็ ต มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี เช น ระบบการสื บ ค น ที่ ทั น สมั ย และทั น ต อ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สามารถใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา ครู และชุมชน โดยมีวัสดุ ครุภัณฑ
ที่มีความหลากหลาย และไดมีการจัดทําขอมูลในการใหบริการในรูปของสถิติรายเดือนและรายปพรอมทั้ง
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเพื่อนํามาพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 20
เนื่องจากงานหองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และศูนยอินเตอรเน็ต ไมไดรวมอยูในสถานที่เดียวกัน โดยแตละองคประกอบแยกยายกัน อยูต ามอาคารตาง ๆ ทําใหก ารประสานงานและการดูแล
ยังไมสมบูรณเทาที่ควร
แนวทางการพัฒนา
1. ผูรับผิดชอบในแตละงานควรมีการปรึกษาหารือในการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
เพือ่ การทํางานจะเปนแนวทางเดียวกัน
2. ขอมูลตาง ๆ ของแตละงานควรดําเนินการทําใหเปนปจจุบนั เพื่อจะนํามาพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขา
วิชาทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 21
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขางาน อยูในสภาพทีใ่ ชงานไดดี
2. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่อยูในสาขาวิชา/สาขางานที่มีความเพียงพอ
3. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่อยูในสาขาวิชา/สาขางานมีความทันสมัย
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน (ระบุความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
ระดับความเหมาะสมของครุภัณฑและอุปกรณ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการจัดหา
วัสดุ อุปกรณทมี่ ีคุณภาพสูงไวประกอบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและในการฝกภาคปฏิบัติวิชาชีพ
สามารถใชงานไดนาน ทนทานตอการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อลดปญหาการเสื่อม ชํารุด การหยุดชะงักระหวาง
การฝกภาคปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณที่ทางวิทยาลัยจัดหาจึงเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และที่ใชโดยทั่วไป
ในทองถิ่น เพื่อผูเรียนจะไดมีแนวทางในการทํางานไดตามสายวิชาชีพ

เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง ปฏิบัติทุกขอ
 พอใช หมายถึง ปฏิบตั ิขอ 1-4
 ปรับปรุง หมายถึง ปฏิบตั ิขอ 1-3

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมคี รุภณ
ั ฑ และอุปกรณ
อยูในระดับ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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แหลงขอมูล
1. แผนกวิชา
2. หองทฤษฎี
3. หองปฏิบัติการ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 21
ครุภัณฑ และอุปกรณมคี วามทันสมัย และสามารถนําครุภณ
ั ฑ และอุปกรณทองถิ่นมาประยุกตใช
ตามสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม

170
มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 22

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูใ นสาขาวิชา/สาขางาน

วิธีการดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจําตัวบงชี้ที่ 22 ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจเปนระดับคุณภาพของ การจั ด ระบบความปลอดภั ย ของสภาพแวดล อ ม สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู
ของทุกสาขางาน แลวนําขอมูลดังกลาวมาคิดเปนรอยละของขอมูลที่ใชประกอบการพิจารณาทั้งหมด และ
จึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาแตละสาขางานมีคุณภาพอยูในระดับใด ผานเกณฑการประเมิน
หรือไม แลว จึ งนําจํานวนสาขางานที่ ผานเกณฑก ารประเมิน มาคิด เที ยบเพื่อ หารอยละของสาขางาน
ที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และนําไปเทียบกับเกณฑการตัดสินอีกครั้งเพื่อจัดระดับ
คุณภาพ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 22 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 การจัดการทั่วไป
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 18 สาขางาน พบวาทุกสาขางาน
มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมอยูในระดับคุณภาพ ดี สรุปเปนรอยละ 100 ดังนี้

ขอมูลการตัดสิน

จํานวน
สาขางาน
ทั้งหมด

จํานวน
สาขางาน
ที่ผาน

รอยละ

ระดับ
คุณภาพ

รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ

18

18

100

ดี

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

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 22
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ 22
- ควรมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในแตละสาขางาน
- ควรมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ในแตละสาขางานเพิ่ม
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 23
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจแฟมคําสั่งเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากงานสารบรรณ
4. สํารวจการเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทะเบียนคุมการอบรมสัมมนาประจําปการศึกษา 2552
ที่งานบุคลากร
5. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.6 ตัวบงชี้ที่ 23
6. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ปการศึกษา 2552
1. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น
= 80 คน
2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ = 80 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
21 X 100/21 = 100.00
21
21
2.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
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
4. คณะวิชาบริหารธุรกิจ
4.1 แผนกวิชาการบัญชี
4.2 แผนกวิชาการขาย-การตลาด
4.3 แผนกวิชาการเลขานุการ
4.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
4.5 แผนกวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
5. คณะวิชาศิลปกรรม
5.1 แผนกวิชาการออกแบบ
5.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
6. บุคลากรทางการศึกษา
6.1 เจาพนักงานการเงินและบัญชี
รวม
(แหลงขอมูล – งานบุคลากร

จํานวนอาจารย
ที่ไดรบั การอบรม

รอยละ

11
5
7
8
1

11
5
7
8
1

11 X 100/11 = 100.00
5 X 100/5 = 100.00
7 X 100/7 = 100.00
8 X 100/8 = 100.00
1 X 100/1 = 100.00

3
2

3
2

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

1
80

1
80

1 X 100/1 = 100 %
100%

จํานวนอาจารย

การวิเคราะหขอมูล - คํานวณคารอยละ)

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2552
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ สิ้น
ประกอบดวย :
ฝายบริหาร
ครูผูสอน : ขาราชการครู 57 คน
: พนักงานราชการ 2 คน
: ครูจางสอน 15 คน รวมครูผูสอนทั้งสิ้น
บุคลากรทางการศึกษา
รวมจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ สิ้น

= 80 คน
5 คน

74 คน
1 คน
= 80 คน
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แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แฟมคําสั่งเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากงานสารบรรณ
2. ทะเบียนคุมการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปการศึกษา 2552
จากงานบุคลากร
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 23
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่
ทีร่ ับผิดชอบ ในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา รวมไปจนถึงการทัศนศึกษา และการศึกษาดูงาน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมง ตอคนตอป
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาในวิชาชีพ
หรือหนาที่ที่รับผิดชอบมาพัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
อยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 23
-

176
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบปกติและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24
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)
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการะดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
คิดเปนจํานวนครั้งได 278 ครั้ง
ตารางสรุปจํานวนครั้งในการระดมทรัพยากรภายใน ภายนอกสถานศึกษา
ปการศึกษา 2552
การระดมทรัพยากร
จํานวนครั้งในการระดมทรัพยากร
อื่น ๆ รวม
บุคคล เงิน พาหนะ เครื่องจักร
วัสดุ อุปกรณ
ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
190
64
1
2
17
4
รวม
190
64
1
2
17
4
278
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
หัวหนาคณะ หัวหนาแผนก หัวหนางานและครูผูสอนในแตละแผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ปรับปรุง

177
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 24
1. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
2. ผูเรียนไดรับความรู ทักษะวิชาชีพ จากบุคลากรภายในและภายนอก
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 24
-

178
มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 25

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบปกติและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ

วิธีการดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. สํารวจสถานประกอบการที่ยินดีเขารวมโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชน
2. จัดทําเอกสารขอความอนุเคราะหนักเรียน นักศึกษา ฝกงานทั้งระบบปกติและ
ระบบทวิภาคีและเอกสารตอบรับเอกสารสงตัวเขาฝกงาน แบบประเมินของสถาน
ประกอบการ
3. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการและรายชื่อนักเรียน นักศึกษาฝกงานแยกตาม
สาขางาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนสถานประกอบการจํานวน 285 แหง ยินดีรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งระบบปกติ
และทั้งระบบทวิภาคี
2. จากเกณฑการประเมิน
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ลําดับที่
หลักสูตร
จํานวนสถานประกอบการที่
หมายเหตุ
รวมจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2552
1
ระดับ ปวช.
9
สถานประกอบการ
ดังกลาวมีจํานวนผูเรียน
2
ระดับ ปวช. ทวิภาคี
158
ที่ฝกงานรวมกันทั้ง
3
ระดับ ปวส. ปกติ
118
นักศึกษาภาคปกติและ
รวม
285
ทวิภาคี
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ผลสําเร็จจากการปฏิบัติ
มีสถานประกอบการทีจ่ ัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จํานวน 285 แหง
ดี
พอใช
ปรับปรุง

มีสถานประกอบการมากกวา 20 แหง
มีสถานประกอบการ 15 - 19 แหง
มีสถานประกอบการนอยกวา 15 แหง

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. เอกสารขอความอนุเคราะห
2. เอกสารสงตัว และเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ
สรุปผลการประเมิน

 ดี



พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 25
มีจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจํานวนมาก ทั้งในระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 25
-

180
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 26
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 41 คน เปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษา ดังนี้
ลําดับ
แผนกวิชา
จํานวนคน - ชั่วโมง จํานวนคน - ชั่วโมง
ระดับ
ของผูเชี่ยวชาญ
ของผูเชี่ยวชาญ
ตามเปาหมาย
ที่มีสวนรวม
1 ผาและเครื่องแตงกาย
2
1
2
พอใช
2 อาหารและโภชนาการ
2
2
4
ดี
3 คหกรรม
2
4
33
ดี
4 การบัญชี
2
9
18
ดี
5 การเลขานุการ
2
5
10
ดี
6 การขายและการตลาด
2
11
19
ดี
7 คอมพิวเตอรธุรกิจ
2
2
5
ดี
8 การโรงแรมและการ
2
3
38
ดี
ทองเที่ยว
9 การออกแบบ
2
2
2
ดี
10 คอมพิวเตอรกราฟก
2
1
2
พอใช
11 สามัญสัมพันธ
2
1
72
ดี
รวม
22
41
205
ดี
คิดเปนรอยละ
100
ดี

181
ดี
พอใช
ปรับปรุง

มีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน มากกวารอยละ 89
มีผูเชี่ยวชาญ ผูท รงคุณวุฒิมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน รอยละ 75 - 89
มีผูเชี่ยวชาญ ผูท รงคุณวุฒิมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน นอยกวารอยละ 75

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1.หัวหนาคณะ
2.หัวหนาแผนก
3. ครูผูสอน
4. งานสารบรรณ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 26
แผนกวิชามีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 26
1. เพิ่มปริมาณผูเชี่ยวชาญในทุกภาคเรียน / ทุกแผนกวิชา
2. เพิ่มชัว่ โมงในการบรรยายของวิทยากรภายนอก โดยกําหนด 2 ชั่วโมงขึ้นไป

182
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 27
อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคณ
ุ วุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจขอมูลครูที่มคี ุณวุฒิวิชาชีพจากงานบุคลากร
4. สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 จากงานทะเบียน
5. สํารวจวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2552 จากงานหลักสูตรและการสอน
6. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 27
7. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 : อัตราสวนจํานวนครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอจํานวนนักเรียนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาชีพ

ระดับชั้น
ปวช.

สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา

5

38

อัตราสวน
ครู : นักเรียน
ปการศึกษา 2550
1:8

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

6

60

1:10

สาขาวิชาคหกรรม

5

114

1:23

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนครูที่มี
คุณวุฒิวิชาชีพ

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา

สาขาวิชาพณิชยการ

27

357

1:14

สาขาวิชาการบัญชี

10

286

1:29

สาขาวิชาการขาย

4

122

1:31

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

4

56

1:14

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

0

28

0:28

สาขาวิชาการเลขานุการ

5

75

1:15

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

8

145

1:19

สาขาวิชาออกแบบ

1

68

1:68

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

2

107

1:54

183

ระดับชั้น

สาขาวิชา/สาขางาน

ปวส.

สาขาวิชาเทคโนโลยีผา และเครื่องแตงกาย

จํานวนครูที่มี
คุณวุฒิวิชาชีพ

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา

5
6
5
10
4
5
8

13
28
14
154
71
26
99

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

อัตราสวน
ครู : นักเรียน
ปการศึกษา 2552

1:3
1:5
1:3
1:16
1:18
1: 6
1:13

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลครูที่มีคุณวุฒวิ ิชาชีพจากงานบุคลากร
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 จากงานทะเบียน
3. ขอมูลวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2552 จากงานหลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 27
1. ครูที่มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพมีจํานวนมากพอที่จะทําการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ตอผูเรียนตามเกณฑ คือ ผูสอน 1 คน ตอ ผูเรียนไมเกิน 35 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 82 ของระดับปวช.
2. ครูที่มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพทุกคนสามารถนําความรูในดานวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 27
1. ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังครูทีมีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก ซึ่งคิดเปนรอยละ 18 ของระดับ ปวช.

184
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 28
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจขอมูลจํานวนครูผูสอนจากงานบุคลากร
4. สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 จากงานทะเบียน
5. สํารวจแผนกวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2552 จากงานหลักสูตรและการสอน
6. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 28
7. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ปการศึกษา 2552 : อัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจําตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
จํานวนครูผูสอนประจําทั้งสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
ลําดับที่
แผนกวิชา
จํานวนครู
1.
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
21
2
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
5
3
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6
4
แผนกวิชาคหกรรม
5
5
แผนกวิชาการบัญชี
11
6
แผนกวิชาการขาย การตลาด
5
7
แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
1
8
แผนกวิชาการเลขานุการ
7
9
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
8
10
แผนกวิชาการออกแบบ
3
11
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
2
รวมทั้งสิ้น
74

185
จํานวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
ระดับชั้น
ปวช.

ปวส.

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

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
38
60
114
357
286
122
56
28
75
145
68
107
13
28
14
154
71
26
99
1,861

ปการศึกษา 2552 : อัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจําตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
จํานวนครูทั้งหมด 74 คน : จํานวนนักเรียน นักศึกษาเฉลี่ยทั้งหมด 1,861 คน
หรืออัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจํา ตอ จํานวนนักเรียน นักศึกษา 1 ตอ 25

186
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลครูผูสอนประจําปการศึกษา 2552 จากงานบุคลากร
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 จากงานทะเบียน
3. ขอมูลแผนกวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2552 จากงานหลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 28
1. จํานวนครูผูสอนประจําทั้งวิทยาลัยฯ มีจํานวนมากพอทีจ่ ะทําการรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนตอผูเรียนตามเกณฑ คือ ผูสอน 1 คน ตอ ผูเรียนนอยกวา 25 คน
2. ครูผูสอนประจําทั้งวิทยาลัยฯ ทุกคนสามารถนําความรูค วามสามารถที่มีอยูมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 28
-

187
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
14. รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
15. รอยละของแผนกการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ
16. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูสอน
17. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม
18. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
19. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชา
ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด
20 . ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทย
บริการใหเหมาะสมกับวิชาทีเรียน มีบรรยากาศ
ทีเ่ อื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
21. ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมี
ครุภัณฑ และอุปกรณ
22. ระดับคุณ ภาพการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
23. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

ผลการประเมิน
ดี













พอใช

ปรับปรุง

188
ตัวบงชี้

ดี

24. จํ า นวนครั้ ง หรื อ ปริ ม าณในการระดม
ทรั พ ยากรจากแหล ง ต า ง ๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
25. จํ า นวนสถานประกอบการที่ มี ก ารจั ด
การศึ ก ษาร ว มกั บ สถานศึ ก ษา ในการจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
26 . จํ าน วน ค น-ชั่ ว โม งข องผู เชี่ ย วช า ญ
ผูทรงคุณ วุ ฒิ หรือภู มิปญ ญาท องถิ่ น ที่ มีสว น
รวมในการพัฒนาผูเรียน
27. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
28. 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. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่
ที่รับผิดชอบมาพัฒนาการเรียนการสอน
10. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
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11. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ทักษะวิชาชีพจากบุคลากรภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
12. มีจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จํานวนมากในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
13. แผนกวิชามีการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกทัง้ ภาครัฐ / เอกชน มาใหความรู
กับนักเรียน นักศึกษา
14. วิทยาลัยมีครูที่มคี ุณวุฒิทางวิชาชีพ และนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
15. วิทยาลัยมีครูในการจัดการเรียนการสอนตอผูเรียนตามเกณฑ
16. การจัดครุภณ
ั ฑ และอุปกรณของแผนกวิชา อยูในมาตรฐานระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2
1. ควรมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแตละสาขางาน
2. การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูใ หครบทุกสาขาวิชา
3. ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังครูในสาขาการออกแบบ สาขาคอมพิวเตอรกราฟก
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
-
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มาตรฐานที่ 3

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 29
จํานวนครัง้ ของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดจัดใหครูที่ปรึกษาไดมีโอกาสพบนักเรียนในที่ปรึกษาและผูปกครอง นับแตวัน
มอบตัวและรับลงทะเบียนในสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาไดมีโอกาสสื่อสารและทําความเขาใจในปญหาของ
นักเรียนในเบื้องตน มีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลและทําความเขาใจกับผูปกครองในเรื่องการขอความ-รวมมือ
ในการรว มกัน ดูแลนัก เรียน พรอมทํา ความเข าใจปญหาของนัก เรียนบางคน เชน ปญหาด านสุข ภาพ
สถานภาพเบื้องตนทางครอบครัว เปนตน
นอกจากนี้ สถานศึกษายังไดมีการปรับปรุง และพัฒนาในสวนตาง ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เชน จัดโอกาสใหครูที่ปรึกษาไดพบนักเรียน - นักศึกษา ที่กําลังอยู
ในระหวางฝกงานไดในวันสัมมนาการฝกงานของสถานศึกษา เพื่อติดตามผลความกาวหนา ในการพัฒนาตนเองของนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาของตน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งแกไขปญหาสวนตัวที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางการฝกงาน ซึ่งจะเปนสวนชวยใหนักเรียน – นักศึกษาในที่ปรึกษาสามารถผานพนปญหา
ไปไดดวยดีและสามารถพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในอนาคตตอไป
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากผลของการที่สถานศึกษา จัดใหผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษาสัปดาหละ 1 ครั้ง ในชั่วโมง
Home room นั้น ทําใหครูที่ปรึกษา ไดทําความเขาใจปญหาของผูเรียนไดมากขึน้ ไดมีโอกาสติดตอสื่อสาร
กับผูปกครองกอใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครองและยังสามารถรวมมือกับผูปกครอง
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันตอเหตุการณ ครูและนักเรียนมีความใกลชิดกันมากขึ้น นักเรียนกลาที่จะ
ปรึกษาปญหาสวนตัวทําใหครูที่ปรึกษาไดเขาใจและใหความชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ ไดทราบภูมิหลังทางบาน ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมสวนตัว บุคลิกลักษณะนิสัยและปญหาสุขภาพตลอดจน
ผลการเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษาไดมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการที่เดนของนักเรียนใหประสบความสําเร็จไดมาก
ขึ้น เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข มีการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม
ตอไป
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ผลสัมฤทธิ์
จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้
1. การกําหนดตารางการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาจํานวน 18 ครั้งตอภาคเรียนรวมตลอดปการศึกษา
จํานวน 36 ครั้ง
2. ที่ปรึกษาจํานวน 64 คน
ผานเกณฑการประเมินจํานวน 25 ครั้งตอป จํานวน 57 คน คิดเปน 89.06 %
ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 25 ครั้งตอป จํานวน 7 คน คิดเปน 10.93 %
เกณฑการตัดสิน
ดี
หมายถึง มากกกวา 25 ครั้งตอป
พอใช หมายถึง 20-25 ครั้งตอป
ปรับปรุง หมายถึง นอยกวา 20 ครั้งตอป
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. ครูของวิทยาลัยฯ ที่ไดรับการแตงตั้งเปนครูที่ปรึกษา
2. สมุดบันทึกการเขาพบที่ปรึกษาในชั่วโมง Homerom
3. งานครูที่ปรึกษา
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 29
1. มีคําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2552
2. มีการกําหนดตารางการเขาพบของครูที่ปรึกษาลงในตารางเรียนในภาคเรียนที่ 1-2
ปการศึกษา 2552
3. ผูท ําหนาทีห่ ัวหนางานครูที่ปรึกษาจัดทํารายงานตอผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4. เมื่อสิ้นปการศึกษา 2552 มีการทํารายงานสรุปการเขาพบนักเรียน นักศึกษาผานสายการบังคับ
บัญชาตามลําดับขั้น
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จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 29
1. การเขาพบครูที่ปรึกษาอาจไมเปนไปตามทีก่ ําหนด เพราะบางชั้นเรียนมีชั่วโมงอยูใ นชวงเลย
เวลาเรียนปกติ คือ 16..15 น. ทําใหนักเรียน นักศึกษาที่อยูบา นไกลไมสามารถกลับบานไดจึงไมไดเขารวม
ประชุม
2. การบันทึกรายละเอียดของการเขาพบนักเรียนฯ มีขอมูลนอยมาก
3. การสงสมุดบันทึกไมสม่ําเสมอ
แนวทางการพัฒนา
1. ควรจัดการอบรมคุณครูที่ปรึกษา
2. เพื่อกรองปญหาเบื้องตนในการแกไขปญหาไดทันทวงที โดยครูที่ปรึกษาควรมีขอมูลที่เปน
ปจจุบันอันจะเปนพื้นฐานในการดําเนินงานตอไป
3. การเพิ่มจํานวนการรายงานการเขาพบครูทปี่ รึกษาในรายสัปดาห
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มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 30

กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม
จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดมอบหมายใหงานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ดําเนินการตรวจสุขภาพและตรวจ
สารเสพติดใหกับผูเรียน โดยไดดําเนินการซึ่งกําหนดวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2552 และติดตอนัดหมายกับ
โรงพยาบาลศุภ มิต ร ดําเนิน การตรวจเสร็จสิ้ น 2 วัน หลังจากนั้น โรงพยาบาลฯ ได สงผลการตรวจตอ
วิทยาลัยฯ จากรายงานผลการตรวจสุข ภาพประจําป จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจจํานวน 1,661 คน
เขาพบแพทยและตรวจสอบทุกขั้นตอน 1,661 คน คิดเปนรอยละ 89.26 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
1,861 คน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
สถานศึกษามีก ารจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติด ใหกับผู เรียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึก ษาโดย
มีจํานวนผูเรียนเขารับการตรวจครบทุกขั้นตอนคิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 149/2552 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2552
2. ตารางการตรวจสุขภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น
3. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 2552โดยโรงพยาบาลศุภมิตร
สรุปผลการประเมิน  ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 30
ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยและตรวจสอบสารเสพติด และพบวาผูเรียนปลอดสารเสพติด และยังทราบถึงความผิดปกติของรางกายผูเรียน เพื่อแนะนําใหผูเรียนไปทําการรักษาตอไป
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 30
ผูเรียนออกฝกงานบางคน ไมสะดวกที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1
ตังบงชี้ที่ 31

กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัย ฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โดยผลของผูเรียนที่ออกกลางคันเมือ่ เทียบกับแรกเขา ดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนนัก เรียนนัก ศึก ษาแรกเขาของทุกชั้น ป ระดับ ปวช. และ ปวส.
โดยทําการตรวจสอบจํานวนผูที่ออกกลางคันในแตละชั้นป และนํามาหาคารอยละ โดยเทียบ
เกณฑจาก สอศ.
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงผูเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
ผลการดําเนินงาน
ในระดับ ปวช. มีจํานวนนักเรียนแรกเขา 1,456 คน มีผูออกกลางคัน 87 คน คิดเปนรอยละ5.97
อยูในเกณฑระดับดี คือนอยกวา รอยละ 31
ในระดับ ปวส. มีจํานวนนักศึกษาแรกเขา 405 คน มีผูออกกลางคัน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.45
อยูในเกณฑระดับดี คือนอยกวา รอยละ 31
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน


ดี

 พอใช

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 31
1. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคันนอย
2. นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเอง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 31
-

 ปรับปรุง

195
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง เสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษากําหนดโครงการพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่ดีง ามในวิช าชี พ รวมทั้ง ดา นบุ ค ลิ ก ภาพและมนุษ ยสั มพั น ธ ใ ห กับ ผูเ รีย นทุ ก สาขาวิ ชา / สาขางาน
ซึ่งในแตละโครงการนั้น จะมีการประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยการลงชื่อ
เข า ร ว มกิ จ กรรมดั งกล า ว และการเช็ ค ชื่ อเข า ร ว มกิ จ กรรมจากอาจารย ที่ป รึ ก ษา ตามที่ ส ถานศึ ก ษา
เปนผูกําหนดซึ่งในปการศึกษา 2552 ไดจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้
- ดานวิชาการ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเขียน
โครงการประจําปการศึกษา 2553
“อาชีวะเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
นโยบาย 3 D สูการพัฒนาสถานศึกษา
แบบยั่งยืน”

2

จํานวน
(คน)

807
71

ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2552
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2553
ณ หองสรอยอินทนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

196
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ลําดับที่
1

2

3

4

5
6

7

8
9

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่
(คน)
ปฏิบัติงาน
โครงการเขาคายพักแรมและฝกอบรม
53
ระหวางวันที่ 29 เม.ย -1 พ.ค. 2552
นายหมูลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ
ณ คายลูกเสืออิทธิณัฐ อําเภอหมวกเหล็ก
ประจําปการศึกษา 2552
จังหวัดสระบุรี
การจัดการแขงขันกีฬาสี
1,834 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2552
ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง
18
ระหวางวันที่ 1-4 กันยายน 2552
ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส”
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี,
วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
การแขงขันกีฬา “อาชีวเกมส”
64
ระหวางวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 2552
ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส”
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมเขาคายภาคกลางวัน
625 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
(Day Camp)ประจําปการศึกษา 2552
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
การเลือกตั้งคณะกรรมการองคการ
1,262 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับหนวย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2553
งานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ
1,637 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551
ในอนาคตแหงประเทศไทย และ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2552
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ 11 ระหวางวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2552
ครั้งที่ 6 “ภูเก็ตเกมส”
ณ สนามกีฬาจังหวัดภูเก็ต
การประชุมทางวิชาการองคการ
13 ระหวางวันที่ 9-12 ธันวาคม 2552
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ณ โรงแรมคุมสุพรรณ
ระดับภาค ภาคกลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี และ วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี
โครงการ/กิจกรรม/งาน

หมายเหตุ

197
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

10

โครงการเขาคายพักแรมและฝกอบรม
ลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ
ประจําปการศึกษา 2552
การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
ระดับชาติ ครั้งที่ 19
พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือ- เนตรนารี
วิสามัญ พี่เลี้ยง กองลูกเสือ - เนตรนารี
วิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2552
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3

11
12

13

14

โครงการคายแหงการเรียนรูสูการพัฒนา
ทักษะชีวิต

15

กิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง
ประจําปการศึกษา 2552

จํานวน
(คน)
491

7
35

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
วันที่ 4-6 มกราคม 2553
ณ คายลูกเสืออิทธิณัฐ
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันที่ 17-20 มกราคม 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบราชธานี
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

16

ระหวางวันที่ 15-20 มีนาคม 2552
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
104
ระหวางวันที่ 3-5 มีนาคม 2553
คายอินทรแคมป ตําบลวังน้ําเย็น
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(1/2552) ตลอดปการศึกษา 2552
1,345 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
(2/2552)
1,609

- ดานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
ลําดับที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2552
พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2552

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่
(คน)
ปฏิบัติงาน
807 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1,835 วันที่ 11 มิถุนายน 2552
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

198
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

3

พิธีวันคลายสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติประจําป 2552

4

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา ประจําปการศึกษา
2552
กิจกรรม “12 สิงหามหาราชินี” และ
“วันแมแหงชาติ” ประจําปการศึกษา
2552
พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”
ประจําป 2552
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“5 ธันวามหาราช” และ
“วันพอแหงชาติ” ประจําปการศึกษา
2552

5

6
7

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่
(คน)
ปฏิบัติงาน
33 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
ณ สนามกีฬาโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
304 วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1,835 วันที่ 11 สิงหาคม 2552
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
528 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1,861 วันที่ 4 ธันวาคม 2552
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ยังไดแบงการจัดกิจกรรมตามชมรมวิชาชีพ ดังนี้
-ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย จัดกิจกรรม
จํานวน 25 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรม
จํานวน 19 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร
จัดกิจกรรม
จํานวน 20 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี
จัดกิจกรรม
จํานวน 28 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด จัดกิจกรรม
จํานวน 25 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
จัดกิจกรรม
จํานวน 25 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
จัดกิจกรรม
จํานวน 28 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม
จัดกิจกรรม
จํานวน 11 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
181 โครงการ
จากจํานวนโครงการของชมรมวิชาชีพตาง ๆ สามารถแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
จํานวน 66
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
จํานวน 71
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
จํานวน 44
รวมทั้งสิ้น 181

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

199
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
สถานศึกษาดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดานวิชาการ
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ และดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ซึ่งงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาไดดําเนินงาน จํานวน 24 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 15 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 7 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
24 โครงการ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ไดดําเนินงาน จํานวน 181 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 66 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 71 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 44 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
181 โครงการ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ไดดําเนินงาน จํานวน 205 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 68 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 86 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 51 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
205 โครงการ
ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ซึ่งปรากฏ
อยูในเกณฑ ระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. โครงการ
2. แผนปฏิบัติการ
3. คําสั่ง
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผูเขารวมกิจกรรม
6. ภาพประกอบ

200
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 32
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ ผลการประเมิน
อยูในเกณฑดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 32
-

201
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง เสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. จัดโครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
2. จัดโครงการวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย เชน วันแมแหงชาติ วันวชิราวุธ เปนตน
3. พัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับศาสนาสถาน
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

พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2552

1,835

2

พิธีวันคลายสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ประจําป 2552

33

3

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา ประจําปการศึกษา 2552

304

4

กิจกรรม “12 สิงหามหาราชินี” และ
“วันแมแหงชาติ” ประจําปการศึกษา
2552
การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง
(เพลงฉอย อีแซว) “งาน 68 ปอาชีวะไทย
กาวไกลสูอนาคต”

5

1,835

33

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
วันที่ 11 มิถุนายน 2552
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
ณ สนามกีฬาโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2552
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 23 สิงหาคม 2552
ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
ลาดพราว กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

202
ลําดับที่
5
6

โครงการ/กิจกรรม/งาน
พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”
ประจําป 2552
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“5 ธันวามหาราช” และ
“วันพอแหงชาติ” ประจําปการศึกษา
2552

จํานวน
(คน)
528
1,861

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ยังไดแบงการจัดกิจกรรมตามชมรมวิชาชีพ ตาง ๆ ดังตอไปนี้
- ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
จัดกิจกรรม จํานวน 3 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
จัดกิจกรรม จํานวน 1 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร
จัดกิจกรรม จํานวน 2 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี
จัดกิจกรรม จํานวน 2 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
จัดกิจกรรม จํานวน 2 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
จัดกิจกรรม จํานวน 1 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
จัดกิจกรรม จํานวน 3 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม
จัดกิจกรรม จํานวน - โครงการ
รวมทั้งสิ้น
14 โครงการ
จากการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพตาง ๆ สามารถแยกเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
- ดานสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน
6
โครงการ
- ดานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
จํานวน
2
โครงการ
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน
6
โครงการ
รวมทั้งสิ้น
14
โครงการ
ตลอดปการศึกษา 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการจัดกิจกรรม สงเสริมดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนทั้งสิ้น 21 โครงการ
ดังนี้
- ดานสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน 6 โครงการ
- ดานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
จํานวน 9 โครงการ
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 6 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
21 โครงการ

203
ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ซึ่งปรากฏ
อยูในเกณฑ ระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. โครงการ
2. แผนปฏิบัติการ
3. คําสั่ง
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
6. ภาพประกอบ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 33
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลสรุปอยูในเกณฑดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 33
-

204
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ดี
29. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารย
ที่ปรึกษา
30. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสาร
เสพติดใหกับผูเรียน
31. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา
32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
33. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณีและการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  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 ดําเนินกิจกรรมสงเสริมอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษา

205
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3
1. การปรับวิธกี ารใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงาน
2. ผูเรียนออกฝกงาน ทําใหไมสะดวกในการเขารับการตรวจสุขภาพไดครบทุกคน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-

206

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษามีการบริการวิชาชีพสูสงั คม
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ใหบริการทางวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการโดยการสํารวจความ
ตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย วางแผนดําเนินงาน จัดทําคําสั่ง ดําเนินงานตามแผนและประเมินผล
โครงการไดแก โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน โครงการหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง โครงการตนกลา
อาชีพรุนที่ 1-3 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชนใหกบั ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและ
ผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตาง ๆ คือ
2.1 กิจกรรมการประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว
2.2 กิจกรรมการจัดดอกไม
2.3 กิจกรรมการจัดพวงหรีด
2.4 กิจกรรมตกแตงกระเปาดวยผา
2.5 กิจกรรมทําอาหารวาง
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม
3. โครงการอบรมระยะสั้น 30 ชั่วโมง วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดอบรมระยะสั้น 30 ชั่วโมง
บริการแกประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทัว่ ไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพ
ตาง ๆ คือ
3.1 กิจกรรมการแตงหนาเคก
3.2 กิจกรรมการแกะสลักผักและผลไมเบื้องตน

207
3.3 กิจกรรมการประดิษฐของใชจากผา
3.4 กิจกรรมการสอนภาษาจีนเบื้องตน
รวมดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม
4. โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 1 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการตนกลาอาชีพรุนที่ 1 ใหแก
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตาง ๆ คือ
4.1 กิจกรรมการสอนหลักสูตรการขายสินคาทางอินเตอรเน็ต
4.2 กิจกรรมการทําเครื่องดื่มน้ําผลไม
4.3 กิจกรรมการประดิษฐของชํารวยเพื่อการจําหนาย
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
5. โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการตนกลาอาชีพรุนที่ 2 ใหแก
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตาง ๆ คือ
5.1 กิจกรรมการสอนการจัดดอกไมสด
5.2 กิจกรรมการสอนรอยคริสตัล
5.3 กิจกรรมการสอนหลักสูตรธุรกิจรับพิมพงาน
5.4 กิจกรรมการสอนหลักสูตรธุรกิจรานอาหารในชุมชน
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม
6. โครงการตนกลาอาชีพรุนที่ 3 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการตนกลาอาชีพรุนที่ 3 ใหแก
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตาง ๆ คือ
6.1 กิจกรรมการทําเครื่องดื่มดวยสมุนไพรไทย
6.2 กิจกรรมการทําธุรกิจเสริมสวย
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 กิจกรรม
6. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) ศูนยบางใหญ วิทยาลัยฯ ได จัดกิจ กรรม
โครงการดังกลาวใหกับประชาชน โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตาง ๆ คือ
6.1 กิจกรรมชางซอม ถายทอดความรูและยกระดับชางชุมชน
6.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชุมชน
6.3 กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย
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รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
7. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) ศูนยบานแหลม วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม
โครงการดังกลาวใหกับประชาชน โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตาง ๆ คือ
7.1 กิจกรรมชางซอม ถายทอดความรูและยกระดับชางชุมชน
7.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชุมชน
7.3 กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
8. โครงการศูน ยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) ศูนยไผกองดิน วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจ กรรม
โครงการดังกลาวใหกับประชาชน โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตาง ๆ คือ
8.1 กิจกรรมชางซอม ถายทอดความรูและยกระดับชางชุมชน
8.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชุมชน
8.3 กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 34
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับประชาชนอยางหลากหลาย
2. จํานวนผูเขารับบริการวิชาชีพประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
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มาตรฐานที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 35

การบริการวิชาชีพสูสงั คม
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการทั้งหมด

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 35 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ / และขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2552
จากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ แลวนําขอมูลงบประมาณดังกลาวมาคิด เปนรอยละเทียบกับ
งบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรีไดดําเนิน การตามมาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 35 เรื่องงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม /โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และมีผลการดําเนินงานดังนี้
ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีโครงการในการใหบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
โครงการ
1. หลักสูตรระยะสั้น
2. สงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
3. วิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
4. ปฏิบัติราชการเพือ่ บริการประชาชน
5. โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน
6. อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน
7.ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
8. เพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ตนกลาอาชีพ)
รวม

งบประมาณ
140,000.00
75,000.00
10,000.00
1,172,000.00
1,184,656.00
2,581,656.00
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ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบดําเนินการ
34,787,612.23

งบอุดหนุน
8,969,444.11

คาเสื่อมราคา
4,299,904.02

รวมงบดําเนินการ
48,056,960.36

จํานวนงบประมาณที่ใชในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ ในปการศึกษา
2552 จํ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 2,581,656.00 บาท โดยวิ ทยาลั ยฯ มี ง บดํ า เนิ น การจํ านวนทั้ ง สิ้น เปน เงิ น
48,056,960.36 บาท คิดเปนรอยละ 5.37 ของงบดําเนินการทั้งหมด
งบดําเนินการ (บาท)
48,056,960.36

งบสนับสนุนการจัดกิจกรรม/
โครงการ (บาท)
2,581,656.00

รอยละ
5.37

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 และ 2553 การจัดสรรงบประมาณที่ใชในการจัด
กิจกรรม
2. เอกสารผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553
สรุปผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน

 ดี
มากกวารอยละ 0.20

 พอใช
รอยละ 0.11- 0.20

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 0.11

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 35
วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหบริการวิชาชีพสูสังคม
อยางเพียงพอ เปนระบบ และสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 35
-
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 แยกเปนรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
ดี
34. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝก

วิชาชีพ
35. รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการทีใ่ หบริการวิชาชีพ

และทักษะวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  ดี

ผลการประเมิน
พอใช

 พอใช

ปรับปรุง

 ปรับปรุง

จุดเดนตามมาตรฐานที่ 4
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับประชาชนอยางหลากหลาย
2. มีผูเขารับบริการวิชาชีพจํานวนมาก
3. วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อใหบริการวิชาชีพ
สูสังคมอยางเพียงพอ เปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 4
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการวิชาชีพสูส ังคม
-
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่ วกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงาน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ใชแบบสอบถามสํารวจในแตละแผนกวิชาชีพ เพื่อสํารวจงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน ที่ครูและ
นักเรียน แตละแผนกวิชา จัดทําในปการศึกษา 2552 โดยรวบรวม และนํามาวิเคราะหเปนคารอยละ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนนวัตกรรม โครงงาน และ สิ่งประดิษฐ ทีค่ รู อาจารยในแตละแผนกวิชาจัดทํา
ในปการศึกษา 2552 มีดังนี้
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร และงานวิจัย
ของนักเรียน ระดับ ปวช.
จํานวนผลงาน
แผนกวิชา
นวัตกรรม/
โครงการ
โครงงาน
งานวิจัย
รวม
สิ่งประดิษฐ
วิชาชีพ
วิทยาศาสตร
1. การบัญชี
48
6
54
2. การขาย/การตลาด
8
8
3. การเลขานุการ
12
12
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
9
2
11
5. อาหารและโภชนาการ
1
10
11
6. คหกรรม
4
4
7. ผาและเครื่องแตงกาย
7
8
15
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟก
2
2
10. สามัญสัมพันธ
รวม
1
92
6
18
117
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จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร และงานวิจัย
ของนักเรียน ระดับ ปวส.
จํานวนผลงาน
แผนกวิชา
นวัตกรรม/
โครงงาน
โครงงาน
งานวิจัย
รวม
สิ่งประดิษฐ
วิชาชีพ
วิทยาศาสตร
1. การบัญชี
23
10
33
2. การขาย/การตลาด
6
3
9
3. การเลขานุการ
1
1
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
1
17
10
28
5. อาหารและโภชนาการ
9
1
10
6. คหกรรม
3
1
4
7. ผาและเครื่องแตงกาย
5
1
1
7
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟก
10. สามัญสัมพันธ
รวม
1
58
29
4
92

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ของครูผูสอน
จํานวนผลงาน
แผนกวิชา
นวัตกรรม/
งานวิจัย
โครงงาน
สิ่งประดิษฐ
สื่อ
1. การบัญชี
10
2. การขาย/การตลาด
1
3. การเลขานุการ
4
4. คอมพิวเตอรธรุ กิจ
1
5. อาหารและโภชนาการ
6
6. คหกรรม
5
7. ผาและเครื่องแตงกาย
4
8. ออกแบบ
2
9. คอมพิวเตอรกราฟก
10. สามัญสัมพันธ
12
รวม
45

รวม
10
1
4
1
6
5
4
2
12
45
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รวม

จํานวนผลงานของนักเรียน นักศึกษา
จํานวนผลงานครู

209
45

ผลงาน
ผลงาน

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

พอใช

ปรับปรุง

หมายถึง มากกวารอยละ 80.00
หมายถึงรอยละ 75-80
หมายถึงนอยกวารอยละ 75

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 36
จํานวนสาขาที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนา
การเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสูก าร
แขงขันระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 36
-
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มาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานทีน่ ําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 37
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ใชแบบสอบถามสํารวจในแตละแผนกวิชาชีพ เพื่อสํารวจงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน ที่ครูและ
นักเรียน แตละแผนกวิชา จัดทําในปการศึกษา 2552 โดยรวบรวม และนํามาวิเคราะหเปนคารอยละ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนนวัตกรรม โครงงาน และ สิ่งประดิษฐ ทีค่ รู อาจารยในแตละแผนกวิชาจัดทํา
ในปการศึกษา 2552 มีดังนี้
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร และงานวิจัย
ของนักเรียน ระดับ ปวช.
จํานวนผลงาน
แผนกวิชา
นวัตกรรม/
โครงการ
โครงงาน
งานวิจัย
รวม
สิ่งประดิษฐ
วิชาชีพ
วิทยาศาสตร
1. การบัญชี
48
6
54
2. การขาย/การตลาด
8
8
3. การเลขานุการ
12
12
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
9
2
11
5. อาหารและโภชนาการ
1
10
11
6. คหกรรม
4
4
7. ผาและเครื่องแตงกาย
7
8
15
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟก
2
2
10. สามัญสัมพันธ
รวม
1
92
6
18
117
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จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร และงานวิจัย
ของนักเรียน ระดับ ปวส.
จํานวนผลงาน
แผนกวิชา
นวัตกรรม/
โครงงาน
โครงงาน
งานวิจัย
รวม
สิ่งประดิษฐ
วิชาชีพ
วิทยาศาสตร
1. การบัญชี
23
10
33
2. การขาย/การตลาด
6
3
9
3. การเลขานุการ
1
1
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
1
17
10
28
5. อาหารและโภชนาการ
9
1
10
6. คหกรรม
3
1
4
7. ผาและเครื่องแตงกาย
5
1
1
7
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟก
10. สามัญสัมพันธ
รวม
1
58
29
4
92

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ของครูผูสอน
จํานวนผลงาน
แผนกวิชา
นวัตกรรม/
งานวิจัย
โครงงาน
สิ่งประดิษฐ
สื่อ
1. การบัญชี
10
2. การขาย/การตลาด
1
3. การเลขานุการ
4
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
1
5. อาหารและโภชนาการ
6
6. คหกรรม
5
7. ผาและเครื่องแตงกาย
4
8. ออกแบบ
2
9. คอมพิวเตอรกราฟก
10. สามัญสัมพันธ
12
รวม
45

รวม
10
1
4
1
6
5
4
2
12
45

217
รวม

จํานวนผลงานของนักเรียน นักศึกษา
จํานวนผลงานครู

209
45

ผลงาน
ผลงาน

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

พอใช

ปรับปรุง

หมายถึง มากกวารอยละ 80.00
หมายถึงรอยละ 75-80
หมายถึงนอยกวารอยละ 75
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มาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 38
รอยละของงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 38 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณในการสราง
พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน และขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ
ประจําปการศึกษา 2552 จากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ แลวนําขอมูลงบประมาณดังกลาวมาคิด
เปนรอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูใ นระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 38 เรื่อง ขอมูลงบประมาณ
ในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน และมีผลการดําเนินงานดังนี้
ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีโครงการเกี่ยวกับการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ดังนี้
โครงการ
งบประมาณ
1. สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
60,000
2. พัฒนาบุคลากรดานงานวิจยั
49,999
3. งานวิจัยสถานศึกษา
4,860
4. งานวิจัยแผนกวิชา
19,800
5. งานวิจัย/นวัตกรรมครู
47,760
6. งานวิจัย/นวัตกรรมครูสวนบุคคล
90,000
7. งานวิจัยผูเรียน/โครงการวิชาชีพ
332,360
รวม
604,779
ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบดําเนินการ
45,350,637.15

งบอุดหนุน
8,696,444.11

คาเสือ่ มราคา
4,299,904.02

รวมงบดําเนินการ
58,619,985.28
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จํานวนงบประมาณที่ใ ชใ นการสราง พัฒนา และเผยแพรน วัต กรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานในปการศึกษา 2552 จํานวนเงินทั้งสิ้น 604,779 บาท โดยวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น
เปนเงิน 58,619,985.28 บาท คิดเปนรอยละ 1.03 ของงบดําเนิน การทั้งหมด สรุปผลการประเมินอยูใ น
ระดับปรับปรุง

งบดําเนินการ (บาท)
58,619,985.28

งบสนับสนุนการสราง พัฒนา
และเผยแพร (บาท)
604,779

รอยละ
1.03

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 และ 2553
2. เอกสารงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร
3. เอกสารงบประมาณงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ
สรุปผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน

 ดี
มากกวารอยละ 1.00

 พอใช
รอยละ 0.50-1.00

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 0.50

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 38
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 38
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 39
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
จํานวนนับในการจัดสงรายงานผลของนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐแก งานประชาสัมพันธ
และงานสารบรรณเพื่อเผยแพร
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดเผยแพรผลงานนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ
ในปการศึกษา 2552 ดังนี้
สรุปจํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน
ชื่อผลงาน

ประเภท

ชองทางการเผยแพร

ภาคเรียน/ปการศึกษา

1. ปญหา อุปสรรคของการจัดทําสื่อ
การสอนของครูฯ
2. การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้ง
องคการตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
3. ธูปสมุนไพร
4. ประหยัดพลังงาน
5.พิชิตสารพิษจากยาฆาแมลงฯ
6. ครีมขัดรองเทาจากเปลือกสมโอ
7.โคมไฟฉลาดคิด
8. โคมไฟอโรมา
9. เครื่องดักยุงไฮเทค
10. เครือ่ งใหอาหารปลาอัตโนมัติ

งานวิจัย

1.เว็ปไซตของวิทยาลัยฯ
2. บทคัดยอเผยแพร
1.เว็ปไซตของวิทยาลัยฯ
2. บทคัดยอเผยแพร

1/2552

นิทรรศการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ

1/2552
1/2552
1/2552
1/2552
1/2552
1/2552
1/2552
1/2552

งานวิจัย

โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร

1/2552
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ชื่อผลงาน
11. การใชบทเรียน
อิเลคทรอนิคสเรือ่ งโครงงาน
วิทยาศาสตร
12. การตัดสินใจเลือกสาขางาน
อาชีพของนักเรียนระดับ ปวช.1
และ ปวช.2
13. ผลการใชสอื่ นําเสนอดวย
โปรแกรม power point ในรายวิชา
วิทยาศาสตรประยุกต
14. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
เรือ่ งพันธุกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต
15. น้ําสมุนไพร
16. หองเรียนประหยัดพลังงาน

ประเภท
งานวิจัย

ชองทางการเผยแพร
เว็ปไซตของวิทยาลัยฯ

ภาคเรียน/ปการศึกษา
2/2552

งานวิจัย

เว็ปไซตของวิทยาลัยฯ

2/2552

งานวิจัย

เว็ปไซตของวิทยาลัยฯ

2/2552

งานวิจัย

เว็ปไซตของวิทยาลัยฯ

2/2552

ออกราน
ประกวดระดับภาค

2/2552
2/2552

สิ่งประดิษฐ
สิ่งประดิษฐ

สรุป มีการเผยแพรมากกวา 4 ครั้ง และมากกวา 4 ชองทาง อยูในระดับ ดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. ภาพโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมระดับประเทศ
1. งานสารบรรณ
2. งานประชาสัมพันธ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 39
1. มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง
2. มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 39
-
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 แยกเปนรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
ดี
36. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน
37. จํา นวนนวั ต กรรม สิ่ งประดิษ ฐ งานวิจั ย
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
38. รอยละของงบประมาณที่ใ ชใ นการสรา ง
พั ฒ นา และเผยแพร น วั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
39. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5


ผลการประเมิน
พอใช

ปรับปรุง







ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามมาตรฐานที่ 5
1. บุคลากรครู มีความตั้งใจในการจัดทํานวัตกรรม วิจัย
2. มีการจัดอบรม สัมมนาการทําวิจัยในชัน้ เรียนอยางตอเนื่อง
3. นักศึกษา สามารถเขียนรายงานการดําเนินงานโครงการวิชาชีพดวยระเบียบวิธีทางวิจัย 5 บท
4. มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง
5. มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง
6. มีการสงผลงานสิง่ ประดิษฐคนรุน ใหม และโครงงานเขาประกวดในระดับภาค และประเทศ
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 5
1. ครูผูสอน และนักเรียน นักศึกษา ควรมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงาน
ใหครบทุกแผนกวิชา
2. ควรมีการกระตุน สงเสริม สนับสนุนทางดานความรูและงบประมาณในการสราง พัฒนา
และเผยแพรนวัตกรรม 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 หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ
การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการมาตรฐานที่ 6 ไดดําเนินการโดยใชวิธีการเก็บขอมูลการบริหารสถานศึก ษาจาก
แผนพัฒนาคุณภาพ (แผนยุทธศาสตร) (2552 - 2554) ที่มีอยูในยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ดําเนินการ กระจาย
อํานาจการบริหาร การใชสถานศึก ษาเปนศูนยกลางการวางแผนการศึกษา การมีสวนรวมทุก ภาคสว น
การบริ ห ารทรั พ ยากร การพั ฒ นาตนเอง การปรั บ ใช ก ารบริ ห ารให เ ป น ป จ จุ บั น การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาขอมูล รายละเอียดตาง ๆ เชน ยุทธศาสตรจังหวัด เอกสาร หนังสือราชการ
ภาพถาย เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของ ไดดํ าเนิน การประเมิน ตามเกณฑที่ กําหนด ซึ่งพิจ ารณาจากความ
ตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2552
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 40 เรื่องระดับคุณภาพ
การบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้
1. การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดบริหารงานโดยการมอบหมายหนาทีก่ ารทํางานใหกับผูที่เกี่ยวของแตละฝาย
ตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา ป 2552 มีคําสั่งของสถานศึกษาที่มอบหมายหนาที่ราชการในแตละป
การศึกษา ใหมีอํานาจการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตของระเบียบหนาที่ตามคําสั่ง
2. การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผน
จัดการศึกษาของตนเอง
3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร
การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
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วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2552 – 2554 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณและรายงานการใชงบประมาณทุกปก ารศึกษา โดยไดร ะดมความคิด จากบุคลากร
ทุก ภาคสว น ที่เกี่ยวของกับการจัด การอาชีว ศึก ษา เชน ผูบริหาร รองผูอํานวยการ หัว หนาแผนกวิชา
หัวหนางาน ผูชวยงาน ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษากรรมการ
ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาและสถานประกอบการ
4. พึ่งพาตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบบริหารตนเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารสถานศึกษาในทุกระบบที่เกี่ยวของ โดยการพึ่งตนเองในเบื้องตน
ใหไดมากที่สุด ในดานงบประมาณ บุคลากร งบลงทุน งบดําเนินการ รวมถึงการบริการชุมชนสถานศึกษา
ไดระดมทรัพยากร งบกลางของงบประมาณ และงบที่ไดจ ากการจําหนายผลิตผลงานการคา มาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
5. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
6. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณทนี่ ําไปสูผลสัมฤทธิ์ ไดอยาง
ตอเนื่องและหลากหลาย
7. พัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงาน
เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
ผูบริหารไดพัฒ นาตนเอง พัฒ นาองคก ร พัฒ นาทีมงานทุก คนใหมีประสิทธิภ าพ โดยสงเสริ ม
สนับสนุนใหบุคลากรอบรมหาความรูจากภายนอก หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น มาใหความรูกับครู นักเรียน นักศึกษา การสงเสริมการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา เนน
การฝก ปฏิบัติจ ริงตามสาขาอาชีพ เพื่อพัฒ นาไปสูเปาหมายการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาดานผลผลิต
ดานการพัฒนาการเรียนรูในองคกร ดานการใหบริการ และดานการจัดการภายในองคกร โดยมุงเนนให
บุคลากรทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา เปนเหตุใหองคกรพัฒนาสูเปาหมายตามแผนที่วางไว เชน การทํา
โครงการ/กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และชุมชน เปนตน การสงนักเรียน นักศึกษาไปฝกงาน ยังสถาน
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
ทุน การศึก ษาให นัก เรีย น การจั ด ซื้อ อุป กรณ เครื่อ งมื อ ดา นคอมพิ ว เตอร และอุป กรณสื่ ออื่ น ๆ
ใหนักเรียน นักศึกษา ไดใชเรียนรูอยางทัว่ ถึง 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) การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัย การพัฒนาชุมชน และ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน และตนกลาอาชีพ
8. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงาน
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2552 โดยดําเนินงานตามขั้นตอนดวยระบบ PDCA
มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะแนวทางเสริมจุดเดน และจุดที่ควร
พัฒนาโดยดําเนินการในรูปการบริหารจัดการตามโครงการ/กิจกรรมการเพิ่มจํานวนบุคลากรทางดานบัญชี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรทางดานบัญชี การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝก
จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ป 2552 - 2554 การอบรมดานการทําสื่อการเรียนการสอน E-learning บนเว็บดวยโปรแกรม Desktop
Author สงเสริมบุค ลากรใหศึก ษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาแบบรวมคิด รวมทํา (MOPP) ตลอดจนสงเสริมใหนัก เรียน นัก ศึกษาเขารับการอบรม
โครงการพัฒนาคุณธรรมสูศักยภาพทางการศึกษา รวมทั้งนําแนวคิด ด านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบาย 3 D สวนพฤกษศาสตร เขามาใชบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. คําสั่งมอบหมายหนาที่ราชการของสถานศึกษา ปการศึกษา 2552
2. แผนพัฒนาคุณภาพปการศึกษา 2552 - 2554
3. วารสารการประชาสัมพันธ
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552
5. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของสถานศึกษา
6. รายงานผลการการใชงบประมาณตามโครงการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง
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จุดเดนตัวบงชี้ที่ 40
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
2. มอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งคําสั่งวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเปนลายลักษณอักษร
3. มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา และพัฒนา
4. มีปฏิทินการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกีย่ วของ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
5. รายงานผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 40
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงตามตัวบงชี้ที่ 40
-
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มาตรฐานที่ 6
ขอกําหนดที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.2

ตัวบงชี้ที่ 41

ภาวะผูนําและการจัดการ
ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ใชภาวะผูน ําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ

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 2552 ของงานประชาสัมพันธ
10. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 6.2 ตัวบงชี้ที่ 41
11. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษาทีไ่ ดรบั ใบประกอบวิชาชีพครู
จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา : จํานวนครูที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู
79
79
คิดเปนรอยละ 100
2. จํานวนครูที่ผานการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนครูที่ยนื่ คําขอรับการประเมิน : จํานวนครูที่ผานการประเมิน
3
3
คิดเปนรอยละ 100
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3. จํานวนครูของสถานศึกษาที่สามารถประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา : จํานวนครูที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
79
79
คิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลของบุคลากรทั้งหมดจากงานบุคลากร
2. ขอมูลการยื่นคําขอมีใบประกอบวิชาชีพครูจากงานบุคลากร
3. ขอมูลการยื่นคําขอเขารับการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
4. ขอมูลคะแนนของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
5. ขอมูลคําสั่งจํานวนครูผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
6. ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
7. ขอมูลเชิงประจักษในดานตาง ๆ ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากวารสาร
ใบมะขามสัมพันธวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2552 ของงาน
ประชาสัมพันธ
สรุปผลการประเมิน  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 41
1. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจแกศิษยไดเปนอยางดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 41
-
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มาตรฐานที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.3
ตัวบงชี้ที่ 42

ภาวะผูนําและการจัดการ
จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการความรูข 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 - ครุภัณฑ
8. ขอมูลเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
สถานศึกษามีวธิ ี 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
- บั น ทึ ก การรั บ - ส ง หรื อ รายงานข อ มู ล ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา
อยางเปนระบบ
- 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 จากบุคลากรและเจาหนาที่
ที่เกีย่ วของเพื่อหาขอบกพรองและความตองการที่แทจริง
- ดําเนินการระบบความปลอดภัยของขอมูล มีก ารกําหนดสิทธิผูใชระบบฐานขอมูล
โดยการกําหนดรหัสผาน เพื่อเขาใชงานของบุคลากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของงานใน
สวนนั้น ๆ
- ดําเนินการระบบความปลอดภัยของขอมูล โดยการจัดหา Software และ Hardware
เพื่อใชในการปองกันและกําจัดไวรัสที่จะเขาสูระบบเครือขายของสถานศึกษา ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา
- บันทึกการขอใชบริการขอมูลทั้งการขอขอมูลจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง ดําเนินการดังนี้
- พัฒ นาการบัน ทึกการรวบรวมและจัด เก็บรายงานผลการปฏิบัติงานจากหนว ยงาน
ตาง ๆ
- ปรับปรุงขอมูลเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการตัดสินใจใหมีความถูกตอง
- ดําเนินการปรับปรุงระบบเครือขาย โดยวางผังระบบเครือขายใหม
- นํา Wireless เขามาใชเสริมการใช Hub ในบางจุดเพื่อรองรับการสื่อสารขอมูล
ในระบบ Wireless Lan
- ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในการใช
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดวย E-Office
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษา มีขอมูลพื้นฐานเพือ่ การตัดสินใจทีเ่ ปนปจจุบัน คือ
- มีรายงานขอมูลเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 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 59 เลม และมีจํานวนเอกสารรับเขาจากภายนอกสถานศึกษาจํานวน
474 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 และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูลโดย
- บุคลากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถเขาใจระบบโปรแกรมทีใ่ ชฐานขอมูล
รวมกันไดเปนอยางดี และมีความพึงพอใจกับระบบฐานขอมูล เนื่องจากเปนความ
ตองการที่แทจริงของผูใช
- ขอมูลมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลใหกับ
- บุคลากรที่เกีย่ วของ มี Software และ Hardware ที่สามารถปองกันและกําจัดไวรัส
ไดในระดับหนึ่ง
- 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 2552
- เวปไซตสถานศึกษา www.spvc.ac.th
- บันทึกการรับขอมูลเขาจากภายใน
- บันทึกการรับ - สง / ตอบ ขอมูล
- บันทึกการใหบริการขอมูล
- บันทึกการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร
- คําสั่งแตงตั้งมอบหมายหนาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2552
- 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 42
1. มีการปรับปรุง / เผยแพร/ ประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษา อยางเปนปจจุบนั ตอเนื่อง
ผานเวปไซต 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
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7. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 42
สรางโปรแกรมเฉพาะเพื่อดําเนินการดานการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและรายงานผล
การปฏิบัติ ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและเฉพาะเจาะจงกวาปจจุบนั
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
40. ระดับคุณภาพของการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ

การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได
41. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐาน

วิชาชีพ
42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ

และการจัดการความรูข องสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6  ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 6
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
2. มอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตัง้ คําสั่งวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเปนลายลักษณอักษร
3. มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนา
4. มีปฏิทินการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกีย่ วของ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
5. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
6. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และ ใจ
แกศิษยไดเปนอยางดี
7. มีการปรับปรุง / เผยแพร / ประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน ตอเนื่อง
ผานเวปไซด www.spvc.ac.th
8. มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ แบบแผน
9. มีการใหบริการขอมูลอยางเปนระบบ
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10. มีการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บรายงานการปฏิบัตกิ ารจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร
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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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพทีก่ อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนบุคลากรทุกภาคสวนในการมีสวนรวมเพือ่ การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ประกอบดวยผูบริหาร บุคลากรครู เจาหนาที่ทุกระดับ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชน
ในทองถิ่น
ผลการดําเนินการ (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
1. ในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เนนใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการวางแผน กําหนดเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ที่มคี วามสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา
จังหวัด รัฐบาลและสถานประกอบการดวยการกําหนดเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป
(2552 - 2554)
2. มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมาย
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา มุงเนนคุณภาพของผูเรียน
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝาย ทุกงาน
และแผนกวิชา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานมีระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา งาน สถานศึกษา และบุคลากรครูทกุ คน
5. จัดใหมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินทีว่ างไวดว ยวิธีการที่หลากหลาย
ประกอบดวย การรายงานผลการดําเนินงานตามขัน้ ตอนสายการบังคับบัญชา การประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม การสรุปผลการดําเนินงานการใชงบประมาณ
6. การกําหนดระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด เพื่อนําผล
การประเมินไปเปนแนวทางเพื่อการพัฒนา
7. สถานศึกษานําผลการประเมินภายใน และภายนอกมาพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายในรูป
โครงการ/กิจกรรม
8. สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในทุกปการศึกษา (SAR) และเผยแพรยังหนวยงาน
ตนสังกัดและสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ
9. มีการมอบหมายคณะกรรมการดําเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในรูปคณะกรรมการตามคําสัง่ วิทยาลัยฯ
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แหลงขอมูล/อางอิง
1. คูมือการประกันคุณภาพภายใน
2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. รายงานการประชุม
4. รายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชา สถานศึกษา
5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2552-2554
6. คําสั่งวิทยาลัยฯ
7. งานประกันคุรภาพ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 43
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝายมีสวนรวม
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 43
-
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ในรูปของการพัฒนาการกําหนดโครงการ/กิจกรรม การวิจัยและนําผลมา
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอ มูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
1. สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนประจําทุกป โดยทําการรายงานยังบุคลากรทุก
ฝายทราบ และเผยแพรตอสาธารณชน ประกอบดว ยหนว ยงานตน สังกัด สถานศึก ษาสังกัด สํานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเวปไซตของสถานศึกษา
2. สถานศึกษานําผลการประเมินมาพัฒนาในสวนที่เปนจุดตองพัฒนา โดยจัดทําในรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
3. สถานศึกษามีการสรุปผลการประเมินโครงการในรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4. สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู ศึกษาดูงานจากหนวยงานในสังกัด โดยมีการศึกษาดูงาน
จากสถานศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ
5. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรครูอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
สงเสริมการเขารับการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนางาน
6. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝายมีสวนรวมในการประกันคุณภาพตนเอง
งาน ฝาย แผนกวิชา
7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานตามขั้นตอนอยางมีระบบ
8. ใหบริการดานการจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหกบั โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. สถานศึกษาเขารับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย
สถานศึกษาพอเพียง ป 2552 นโยบาย 3 D การเขารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
และลูกเสือ
10. สถานศึกษาไดรับรางวัลดีเดน ประกอบดวย
- ผานการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก เทากับ 4. 93
- ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปยะมหาราช 23 ธันวาคม 2552
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- ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ อศจ.
- ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาระดับ ภาคกลาง
- ไดรบั คัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงประจําป 2552”
- โรงอาหารไดมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT
GRADE “ VERY GOOD” ประจําป 2552
- นักเรียน นักศึกษา ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพในการ
ประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 14 ทักษะวิชาชีพ
- นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากล
ในการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ การประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับชาติ ปการศึกษา 2552
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดดอกไมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมสงเสริมอาชีพเพื่อเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาและ
ผูย ากไร
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสานสายใยนองพี่ ผูกไมตรีผองเพือ่ น You and Me and We all
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมกลาตะวันรวมใจชวยเหลือผูปวยเอดส
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานประกันคุณภาพ
ฝายวิชาการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายบริหาร
ทรัพยากร
2.

สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 44
1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกฝาย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 44
-
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ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 แยกเปนรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ดี
43. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
44. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่
 ดี

ผลการประเมิน
พอใช

ปรับปรุง



 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามมาตรฐานที่ 7
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ในสวนสถานศึกษา ฝาย แผนก
วิชา งาน และบุคลากรครูทกุ คน
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และเนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
3. สถานศึกษา บุคลากรครู นักเรียน นักศึกษาดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยไดรับการยอมรับ
จากหนวยงาน สถานประกอบการ และชุมชน
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 7
แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 7
-
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บทที่ 4
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุป
การประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ พบวามาตรฐานวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานในระดับที่
นาพอใจ แตบางมาตรฐาน / ตัวบงชี้ วิทยาลัยฯ ยังดําเนินการไมเปนที่นาพอใจ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบงชี้ทดี่ ี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 29, 30, 31, 32, 33
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 34, 35
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 36, 37, 38, 39
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 40, 41, 42
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 43, 44
2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดงั นี้
แผนพัฒนาผูเรียน
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
- เสริมสุขภาพที่ดี ปลอดสารเสพติด
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
- สงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสงิ่ แวดลอม
- สรางคานิยมทางการศึกษาวิชาชีพ
- การใหบริการวิชาการ และวิชาชีพใหกับชุมชน
- พัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อการศึกษา คนควาของผูเรียน
- การจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ และพัฒนาเพื่อใชในการเรียนการสอน
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- การพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยสถานประกอบการและชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
- พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
- การฝกภาคปฏิบัติ
- การจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตรและ 3 D
แผนพัฒนาบุคลากร
- การอบรม สัมมนาใหความรูด านการทําวิจัย 5 บท
- การจัดทําวิจัย One department one research
- สรางและพัฒนาบุคลากรใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- สรางทักษะการจัดทําสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
- สงเสริมการทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
- การสงเสริมบุคลากรในการศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ชวยในการบริหารจัดการ
- เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลของสถานศึกษา
- ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ป 2552-2554
- ใหบุคลากรทุกหนวยงาน เขียนโครงการพัฒนางานที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา
- นําวงจร PDCA มาใชในการทํางาน
3.4 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
- ใหทุกหนวยงานเขียนแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนางานทีร่ ับผิดชอบ แผนขอ
งบประมาณดานครุภัณฑทกุ ปงบประมาณ
โครงการเพื่อของบประมาณประจําป 2553-2554
- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑของงาน และแผนกวิชา
- โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของแผนกวิชา
- โครงการจัดซื้อวัสดุในการพัฒนางานของงานตาง ๆ
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