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44 ตัวบงชี้
รายงานการประเมินตนเองมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทสรุป สําหรับผูบริห าร ขอมูลสถานศึกษา
วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดที่ตองพัฒ นาตามมาตรฐาน และแนวทางการพัฒ นา
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ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย 72000 โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2484 ในนามโรงเรียนการชางสตรีสุพรรณบุรีและไดรับการปรับปรุงและยกมาตรฐาน
เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 มีเนื้อที่ 5 ไร 1 งาน 51 ตารางวา ที่ดิน
ส ว นใหญ เ ป น วั ด ร า งหลวงและวั ด จํ า ปา ซึ่ ง ทางวิ ท ยาลั ย ฯ ต อ งจ า ยค า เช า ให ก รมศาสนาทุ ก ป
ประกอบดวย
อาคารสํานักงาน อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จํานวน 2 อาคาร
อาคารสํานักงาน อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชัน้ 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 หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค
หลักสูตรและระดับที่เปดสอน
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยกรรม
(ปวช.)

-

สาขาวิชา
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
ผาและเครื่องแตงกาย
พณิชยการ

-

สาขางาน
คหกรรมการผลิต
อาหารและโภชนาการ
ตัดเย็บเสื้อผา
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

-2ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว

- การทองเที่ยว

คหกรรม

- การบริหาร
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร
คหกรรมศาสตร
- อาหารและโภชนาการ - หลักการประกอบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

- เทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย

อาหาร
- การตัดเย็บเสื้อผา
สตรีชั้นสูง

บริหารธุรกิจ

- การบัญชี

- การบัญชี

- การตลาด
- การจัดการทัว่ ไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

- การตลาด
- การจัดการทัว่ ไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนบุคลากร
ฝายบริหาร
ครูประจําการ

จํานวน
จํานวน

5
58

คน
คน

ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการ

จํานวน
จํานวน

1
1

คน
คน

ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
จํานวน
จํานวน

16
9
30

คน
คน
คน

รวม
จํานวนนักเรียน นักศึกษา 1,937 คน

120

คน

-3งบประมาณประจําป 2553 จํานวน 45,992,348.43 บาท
เงินนอกงบประมาณ 8,561,025.22 บาท แสดงรายละเอียด ดังนี้
สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบรายจาย

เงินงบประมาณ

เงินงบอุดหนุน

เงินรายได

1. งบบุคลากร

29,134,729.95

3,872,216.00

672,979.00

2. งบดําเนินงาน

8,462,487.75

3,431,102.03

6,386,316.28

0.00

0.00

1,501,729.94

1,086,721.36

5,091.34

0.00

38,683,939.06

7,308,409.37

8,561,025.22

3. งบลงทุน
4. งบรายจายอื่น ๆ
รวม

เปาหมายของการพัฒนา
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
ซึ่งไดจากความคิดเห็น การมีสวนรวมของครู – อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ สรุป ประเด็นสําคัญ
ของเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
1. สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
2. บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของผลผลิตตาม
ความตองการของทองถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
5. บูรณาการเรียนรูภาคทฤษฎีกับชีวิตจริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและสุขภาวะ
6. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
7. การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

-4วิธีดําเนินงาน
1. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของระบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
2. การประชุมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน โดยฝายบริหาร
3. ทําคําสั่งมอบหมายหนาที่บุคลากรใหดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน
4. มีระบบการติดตาม การรายงานขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. การประชาสัมพันธการดําเนินการของสถานศึกษาตามชองทางการสื่อสารตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
6. สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
จุดเดน
1. การเพิ่มปริมาณผูเรียน
2. การระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน แผนก/ งาน / สถานศึกษา และบุคลากร
4. การออกหนวยบริการในการใหความรูกับประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ
5. การนําสิ่งประดิษฐคนรุนใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
6. บริการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา
7. มี ศู น ย จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชน และศู น ย ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านด า นอาชี พ ของนั ก เรี ย น
( OTOP PRODUCT CENTER )
8. วางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา
9. มีศูนยวิทยบริการเพื่อการบริการสืบคน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวยเทคโนโลยี
10. มีภูมิทัศนภายใน ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู
11. การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แผนกวิชา
12. นักเรียน นักศึกษามีทักษะตรงตามสาขาอาชีพที่ศึกษา โดยไดรับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ
13. รายงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา
14. บุคลากรครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี
15. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ไดรับรางวัลพระราชทาน
16. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย
17. มีอัตราการออกกลางคันนอย

-518. ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มีการศึกษาตอในระดับที่สูงและตรงสาขา
จุดที่ตอ งพัฒนา
การเพิ่มจํานวนครูในสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
แนวทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
-

-6-

ตอนที่ 2
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2553 ตามตัวบงชี้ก ารประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม สรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
สาขาวิชาออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวมระดับ ปวช.
ระดับปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/
จํานวน
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ
ผูสําเร็จ ไดงานทํา ประกอบ ศึกษาตอ
รวม
รอยละ
การศึกษา สาขาที่
อาชีพ
สาขาที่ ทั้งหมด
เกี่ยวของ อิสระ เกี่ยวของ
17
29
14
142
62
35
70
14
11
34
428

6
3
0
45
7
2
12
5
2
2
84

14
29
14
127
52
35
70
12
11
30
394

82.35
100.00
100.00
89.43
83.87
100.00
100.00
85.71
100
88.23
92.06

9
17
5
48
30

3
6
9
2
12
14
2
3
5
13
30
43
10
16
26
ไมมีนักศึกษาจบในปการศึกษา ดังกลาว
13
24
37
43
91
134
127
401
528

100.00
82.35
100.00
89.58
86.66

37
146
574

-

8
26
14
82
45
33
58
7
9
28
310

100
91.78
91.99

-7สูตรการคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและ/หรือศึกษาตอและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
X 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)
× 100 = 91.99

-8ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.3
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.3
ระดับ ปวส.2
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.2
รวมทั้งหมด

จํานวน
ทั้งหมด

จํานวน
จํานวนผูเรียนที่สอบผาน
ผูสําเร็จการศึกษา การทดสอบเชิงวิชาการฯ

รอยละ

19
29
8
297

42.10
75.86
16.66
69.44

39
392

19
8
29
22
6
1
288
200
ไมมีนักเรียนจบในปการศึกษานี้
37
15
379
246

40.54
64.91

4
8
6
94
36
22
54
224
616

4
8
6
94
36
22
52
222
601

100
100
33.33
94.68
80.55
90.90
75.00
86.04
72.71

4
8
2
89
29
20
39
191
437

สูตรการคํานวณ
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายทีส่ อบผานการทดสอบเชิงวิชาการ
ดานความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
X 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)
× 100 = 72.71

-9ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวน
จํานวน
ทั้งหมด ผูสําเร็จการศึกษา

ระดับ ปวช.3
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.3
ระดับ ปวส.2
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.2
รวมทั้งหมด

19
29
8
297

จํานวนผูเรียนที่สอบผาน
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพฯ

39
392

19
16
29
29
6
6
288
247
ไมมีนักเรียนจบในปการศึกษานี้
37
23
379
321

62.16
84.69

4
8
6
94
36
22
54
224
616

4
8
6
94
36
22
52
222
601

100
100
100
97.87
91.66
100
80.76
93.24
87.85

4
8
6
92
33
22
42
207
528

สูตรการคํานวณ
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
X 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)
× 100 = 87.85

รอยละ

84.21
100
100
83.16

- 10 ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.2
รวมทั้งหมด
ผลคูณของจํานวนผลงาน
กับระดับคุณภาพผลงาน

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน
x 0.50
x 0.70 x 0.90 x 1.00
รวม

19
29
8
294

7
10
4
99

5
15
4
90

7.00
16.40
4.80
112.50

39
389

13
133

10
124

4
8
6
94
36
22
55
225
614

2
4
3
57
18
16
28
128
261

2
4
4
55
17
15
27
124
248

2
9
10

1
2
2

3.30
8.50
5.20
68.80
20.90
18.50
35.70
160.90
315.10

21.25

28.27

1.47

0.33

51.32

1

13.50
154.20

1
1
3
1
2

1

หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 0.70 ระดับจัง หวัด ชุมชน ทองถิ่น
0.90 ระดับภาค 1.00 ระดับชาติขึ้นไป

- 11 สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
X 100
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)
.

× 100 = 51.32

- 12 ตัวบงชี้ที่ 5 ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชน
จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน

จํานวนครู (คน)
แผนกวิชา
ประจํา
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด
ผลคูณของจํานวนผลงาน
กับระดับคุณภาพผลงาน

6
5
5
7
5
4
6
1
3
1
15
58

จางสอน >
9 เดือน
0
1
0
3
0
3
4
1
0
1
4
17

รวม

0.50

0.70

0.90

1.00

รวม

6
6
5
10
5
7
10
2
3
2
19
75

7
9
3
9
5
8
8
2
3
2
21
77

1
1
3
5
10

1
4
1
2
2
10

1
1
2

4.40
9.80
3.10
8.40
2.50
4.00
10.3
1.00
1.50
1.00
10.50
56.50

51.33

9.34

12.00

2.67

75.34

หมายเหตุ 1) ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถิ่น
0.90 ระดับภาค 1.00 ระดับชาติขึ้นไป
2) ครูประจํา=ขาราชการครู+พนักงานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือน ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของครูที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
X 100
จํานวนครูประจําทั้งหมด
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)
.

× 100 = 75.34

- 13 ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่อง
แตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารคหกรรม
ศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.2
รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผาน
เกณฑ

ประเด็นการพิจารณา
ที่ดําเนินการผานเกณฑ
1 2 3 4 5

รวมประเด็น
สรุป
การพิจารณา รอยละ ผาน/
ที่ผานเกณฑ
ไมผาน







5
5
5
2
5

62.16
60.00
100
17.58
61.00

ผาน
ผาน
ผาน

ผาน

    

5

100.00

ผาน

5

5

27

    

5

    

5

    

5





3

3
4
3
3
28













5







6







6

   
   
   
   
7 6 4 7

5
100.00

ผาน

100.00
100.00

ผาน

16.41
21.87
45.83
16.10





3

ผาน

8

- 14 สูตรการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
X 100
จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)
× 100 = 61.54

- 15 ตัวบงชี้ที่ 7 ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง

สาขาวิชา

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาบริหารคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รวมระดับ ปวส.2
รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผานเกณฑ

ประเด็น
การพิจารณา
ที่ดําเนินการ
ผานเกณฑ
1 2 3

รวมประเด็น
การพิจารณา
ที่ผานเกณฑ

รอยละ

สรุป
ผาน/ไมผาน







6

3
3
3
3
3
3
6

90
93
89
85
90
84
100









  

3

100







7

3
3
3
3
3
3
7

90
100
87
85
84
85
100
100







6







6







7







7











- 16 สูตรการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
X 100
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด
วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)
× 100 = 100

- 17 ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา

มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช

1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด





2. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และ





3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด





4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร /
แผนประจําป อยางนอยปล ะ 2 ครั้ง และมีการกํากับ ติดตามการ









5

5

มีการกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ประเมินผูบริห ารสถานศึก ษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒ นา
สถานศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง
5. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล และกํากับดูแลใหสถานศึกษา
ดําเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลครบถวนทุก ประเด็น โดยมีก าร
ประเมินจากผูท รงคุณวุฒิภายนอกที่ม าจากการสรรหาอยางเปน
ระบบ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
รวมคะแนนที่ได
รวมคะแนน เทากับ 10

ไมใช

- 18 ตัวบงชี้ที่ 8.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของผูบริหาร
ในการสรางความรวมมือกับองคกรทองถิ่นตาง ๆ เพื่อสงเสริมการ
จัด การเรี ย นการสอนอย างต อ เนื่ อ ง และมี ก ารประเมิ นผลการ
ดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน (โดยผูตรวจสอบภายนอก) เพื่อนํา
ผลการประเมิ น มากํ า หนดเป า หมาย กลยุ ท ธ และแผนการ
ดําเนิน งานให ส อดคล องตอความเปนจริง และเกิ ดประโยชนต อ
สถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น
2. มีการสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมี
การรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้ง
องคกรอยางนอย 2 ครั้งตอป เปนตน
3. มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของหนวยงานตนสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหา
ดวยการหาผูส อนเพิ่ม เชน จางครูอัตราจาง 9 เดือน หรือหาผูมี
ความรูในชุมชนนั้น ๆ มาชวยสอน เปนตน
4. มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง
เกณฑม าตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร พื้นที่เครื่องมือ
อุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง
5. มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และ
เปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง
รวมคะแนนที่ได
รวมคะแนน เทากับ 10
วิธีคํานวณ (ตช.8.1 + ตช.8.2)/2
10 + 10 =

= 10

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช





















5

5

- 19 ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนครบถวนสมบูร ณ
และเปนปจจุบัน เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน นัก เรีย น นัก ศึ ก ษา แผนการเรียน บุ คลากร
งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ เปนตน
2. ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
และการเขาถึงขอมูลทําไดอยางสะดวก
3. มีการจัดลําดับ ความสําคัญและความปลอดภัยในการใชง าน และ
ผูใชงานทุกระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูล เพื่อการใช
งานไดจริง
4. มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ (ใช
แผนงานโครงการประกอบการตั ด สิ น ใจ เช น มี MIS หรื อ ไม )
จนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
5. มีระบบปองกันและระบบการสํารองขอมูลที่ประสิทธิภาพสูง
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ
5+5=

=5

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช


















5


5

- 20 ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสงเสริม ใหครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ไดรับ
การสงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการให
ความรูดานจรรยาบรรณอยางนอยรอยละ 75 ตอป อยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ
ทุนการศึ ก ษาหรื อทุน วิจั ยหรื องานสรางสรรคจ ากหนว ยงานทั้ ง
ภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป อยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ
การพัฒนาโดยมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาอื่น
หรือหนวยงาน องคกรภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป
อยางตอเนื่อง
4. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับ
ชุมชน ทองถิ่น จนถึงระดับชาติอยางนอยรอยละ 5 ตอป
อยางตอเนื่อง
5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ
การพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับ ความเปนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 75 ตอป อยางตอเนื่อง
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ
คะแนนที่ได เทากับ 3

=3

มี

ไมมี



ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช

















3

3

- 21 ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา
1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวน
รวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัย ภายใน
สถานศึก ษา มี ก ารยอมรับ ความเสี่ ยงที่เ กิด จากการสร างสรรค
รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการป องกัน
และควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมี
การแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงใหลดลง อยางตอเนื่อง
2. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวน
รว มในการค นหาและระบุ ความเสี่ ยงด า นทะเลาะวิ วาท มีก าร
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครู
และบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวย
ตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยสามารถควบคุ ม ความเสี่ ย งให ล ดลง
อยางตอเนื่อง
3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวน
รวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด มีการยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหค รูและ
บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง
อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลง อยางตอเนื่อง
4. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจากทุกสวนงานมี
สวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานสังคม มีการยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทัง้ มีมาตรการใหครูและ
บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปกกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง
อยางเปนระบบและตอเนือ่ งและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลง อยางตอเนื่อง

มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช

















- 22 การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา
5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวน
รวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม มี
การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทัง้ มีมาตรการ
ใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยง
ดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลง
อยางตอเนื่อง
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5 + 5 =
คะแนนที่ได เทากับ 5

=5

มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช





5

5

- 23 ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา
มี

1. มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหกับผูเรียน
ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษา อยางสม่ําเสมอ
2. มี ก ารร ว มกั น กํ า หนดเป า หมาย กลยุ ท ธ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
บทบาทหนาที่ความรับ ผิดชอบของผูเรียน ครู และบุคลากร โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษา พรอมมีการ
เผยแพร แ ละทํ า ความเข า ใจในเป า หมาย กลยุ ทธ การประกั น
คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาบทบาทหนา ที่ความรับผิดชอบของผูเรีย น ครูแ ละ
บุคลากร ใหสาธารณชนรับทราบ
3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธที่ไดวางไวโดยผูบริหาร ครู
บุคลากร นักเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการไมนอยกวา
รอยละ 75
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริห าร ครูและบุคลากร ทั้ง
รายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตาง ๆ ของสถานศึกษา ครบ
ทุก มาตรฐานและตั วบ ง ชี้ พ รอ มทั้ ง รายงานให ส าธารณชนและ
หนวยงานตนสังกัดรับทราบ
5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไมนอย
กวารอยละ 80 และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสรางสรรค
สามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา หนวยงานหรือ
องคกรอื่น
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ

5+5=

=5

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช





















5

5

- 24 ตัวบงชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา
1. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยผลการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
2. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
3. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษาเพิม่ ขึ้นและ
เปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
4. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิม่ ขึ้น และเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5 + 5 =

=5

มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช





















5

5

- 25 ตัวบงชี้ที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 14.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย
ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีก ารสรา งระบบการมี สวนรวมของผู เ รียน และบุ คลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไม
นอยรอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3. มีก ารประเมิ นความพึ ง พอใจของประชาคมในสถานศึก ษาและ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75
4. ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน
ทองถิ่นขึ้นไป
5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดาน
ผูเ รี ย นตามที่ ส ถานศึ ก ษากํ า หนด และเป น ที่ ยอมรั บ ของชุ ม ชน
ทองถิ่น
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 10

มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช





















5

5

- 26 ตัวบงชี้ที่ 14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
กํา หนดจุ ด เน น จุ ดเดน รวมทั้ ง กํา หนดแผนปฏิ บัติ ง านโดยระบุ
เปาหมายและกลยุทธก ารดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีก ารสรา งระบบการมี สวนรวมของผู เ รียน และบุ คลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูร ณ และบุคลากร
ไมนอยรอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3. มีก ารประเมิ นความพึ ง พอใจของประชาคมในสถานศึก ษาและ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่ดีตอ
ชุมชน ทองถิ่นขึ้นไป
5. สถานศึก ษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณนั้น
รวมคะแนน
รวมคะแนน เทากับ 10
วิธีคํานวณ (ตช.14.1 + ตช.14.2)/2
10 + 10 =

= 10

มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช





















5

5

- 27 ตัวบงชี้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และ
สามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรบั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
จาก ชุมชน ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
ในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5 + 5 =

=5



ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช

















5

5

- 28 ตัวบงชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และ
สามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรบั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
จาก ชุมชน ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
ในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ

5+5=

=5

การปฏิบัติ
มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช



















5

5

- 29 ตัวบงชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
กรณีเลือกกรณีที่ 1
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และ
สามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรบั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ตั้งแตรอย
ละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
จาก ชุมชน ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
ในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ

5+5=

=5

การปฏิบัติ
มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช



















5

5

- 30 ตัวบงชี้ที่ 18 การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และ
สามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ
3. ผูรับบริการหรือผูรบั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ตั้งแตรอย
ละ 80 ขึ้นไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
จาก ชุมชน ทองถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับ
ในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ 5 + 5 =

=5

การปฏิบัติ
มี

ไมมี

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช
ไมใช



















5

5

- 31 -

ตอนที่ 3
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เดิมชื่อโรงเรียนชางตัดเย็บเสื้อผา ตอมาเปลี่ยนชื่อ
เปนโรงเรียนการชางสตรีสุพรรณบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ไดเลื่อนฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2484 หลัก สูตร 2 ป เรียกวาประโยคมัธยม
อาชีวศึกษาตอนตน
ป 2495 เปดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 5 ป (มัธยมศึก ษาตอนตน 2 ป
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป)
ป 2501 เปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
ป 2519 ไดรับอนุมัติใหเปดสอน แผนกพาณิชยการเพิ่มอีก 1 แผนก
ป 2522 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนภาคนอกเวลา แผนกพาณิชยการ 1 หองเรียน และรับ
นักเรียนชายเขาเรียนเปนปแรก
ปการศึกษา 2524 เปดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (แผนกศิลปประยุกต) เพิ่มขึ้นอีก
1 แผนกวิชา ตามหนังสือที่ ศธ. 0908/289 ลงวันที่ 4 เมษายน 2524 และนักเรียนชายเริ่ม เรียนวิชา
ทหาร (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
ปก ารศึก ษา 2534 เปด สอนแผนกวิชาการถายภาพ ในคณะวิชาศิล ปหัตถกรรมอี ก
1 แผนก ป 2538 เปลี่ยนชื่อเปนแผนกวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน

- 32 ปการศึกษา 2534 วิทยาลัยไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
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 (รับรุนแรก 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
ของสถานศึก ษาที่จะรับได และเมื่อประเทศอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ งบประมาณที่ไดรับ จัดสรร
ลดลงจํานวนชั่วโมงสอนในเวลาของครูอาจารยมีมากขึ้น แกปญหาโดยครูจางสอน
ปก ารศึก ษา 2543 ดําเนิ นการจัดทํ าธรรมนู ญ สถานศึก ษาและการประกันคุ ณภาพ
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
ปก ารศึกษา 2546 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชห ลัก สูตร 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

- 33 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 ที่ดินสวนใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ
ตองจายคาเชาใหกรมศาสนาทุกป โดยมีอาณาบริเวณ ดังนี้
ทิศเหนือ
จด อาคารเอกชน
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จด
จด
จด

ถนนกุมารทอง
ถนนขุนไกร
ถนนพระพันวษา

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
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

ไดรับเงินงบประมาณใหสรางอาคารเรียนใหม เปนอาคารไมโดยสรางติดดานถนน
พระพันวษา
ไดรับนัก เรียนประจํา โดยดัดแปลงอาคารเรียนหลังเกาที่ ไดรับ โอนจากโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย มาเปนเรือนนอนของนัก เรียนประจํา ในระยะนี้ท างโรงเรียน
เปดสอนนักเรียน ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

พ.ศ. 2496

อาชีพ
ไดรับงบประมาณใหสรางอาคารอีกหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้สรางติดถนนพระพันวษาคู

พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2510

กับอาคารหลังแรก
ไดสรางอาคารเรือนไม 2 ชั้น ทางดานหลังของโรงเรียน และบานพักครูอีก 1 หลัง
ไดรับคําสั่งใหยกเลิกการเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ โดยใหทําการ

สอนเฉพาะระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงเทานั้น (เปดรับผูจบ ม.6 และ มศ. 3)
พ.ศ. 2509 - 2511 ทางโรงเรียนติดตอรับเครื่องพิมพดีดของโรงเรียนบพิธพิมุข ใหนักเรียนฝกหัดพิมพดีด
ทั้งไดเ ปดสอนพิมพ ดีดหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงการเรียนการสอนทุก ดาน
จนกระทั่งกรมอาชีวศึกษาไดคัดเลือกใหเปนศูนยโครงการปรับปรุงโรงเรียนการชาง
สตรี ในภาคกลาง

- 34 พ.ศ. 2519

ไดสรางอาคารคหกรรม 1 หนวย ลัก ษณะเปนตึก 2 ชั้น และเปดใชเ มื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2520

พ.ศ. 2521

ไดสรางอาคารเรียนอีก 1 หลัง เปนตึก 3 ชั้น โดยรื้ออาคารหลังที่เปนเรือนนอนออก
เพื่อสรางตึกหลังนี้แทน และไดเลิกรับนักเรียนประจําตั้งแต พ.ศ. 2515 ไดรับเงิน
งบประมาณ สรางอาคารคหกรรมเพิ่มเติมอีก 2 หนวย เปนตึก 2 ชั้น ตอจากหนวย
แรกและเปดใชเมื่อตนปการศึกษา 2522

พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2526

ไดรับเงินงบประมาณสรางบานพักครูแบบแฟลต 4 หนวย
ไดรับ เงินงบประมาณสรางอาคารเรียน 4 ชั้น โดยรื้ออาคารเรียนดานหลัง และ
บานพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2530

ไดสรางบานพักครูแบบแฟลต 16 หนวย
ไดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น โดยชั้นลางเปนหอประชุมและโรงอาหารได
สรางอาคาร 1 หลัง คาวัสดุกอสรางใชเงินบํารุงการศึกษา ใหนักการภารโรงกอสราง
อาคารนี้เปนหองปฏิบัติการเบเกอรี่

พ.ศ. 2531

สรางพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา พรอมที่ประดิษฐานดวยเงินบริจาคจัดตั้งมูลนิธิ
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2535

สรางศาลาพักผอนผูปกครอง 1 หลัง โดยคนงานภารโรงเปนผูดําเนินการสราง ใชเงิน
บํารุงการศึกษาซื้อวัสดุ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดทําการตอเติมอาคารเรียนและฏิบัติ
การ (อาคาร 4)

พ.ศ. 2539

วิทยาลัยฯ ไดทําการรื้อถอนอาคารคหกรรม 2 ชั้น และก อสรางอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คหกรรมขึ้นใหม เปนอาคาร 6 ชั้น เปดใชในปการศึกษา 2540

พ.ศ. 2545

ดําเนินการกั้นหองบริเ วณดานหองสมุด เพื่อทําใหเ ปนหองสืบ คนทาง Internet
ปรับ ปรุง ป ายบอกหมวดหมูห นั ง สืออ างอิ ง มุ ม ม.ส.ธ. และวารสารเย็ บ เล ม เป ด
ใหบริการหอง Internet ในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 เพื่อใหนักเรียนทําการศึกษา
คนควาขอมูลผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 20ชุด จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจมใส ศิลปอาชา ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2545 พ.ศ. 2547 ดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดวยตนเองและหองโฮม
เธียเตอร ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติไดสรางหองประชาสัม พันธและหองพัก
อาจารยเวร

- 35 พ.ศ. 2548

ดําเนินการกอสรางฐานพระวิษณุกรรม และกั้นหองใตอาคารเฉลิมพระเกียรติสําหรับ
เปนที่ประชุมของนักเรียน นักศึกษา

พ.ศ. 2550

สรางสิ่ง ประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสม อัตโนมัติ ” ไดรับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

พัฒนาสวนหยอม อาคารเรียน หองปฏิบัติการ
ปรับปรุงบริเวณใตอาคารเฉลิมพระเกียรติใหเปนหองประชุม และเปลี่ ยนชื่อเปนหอง

พ.ศ. 2553

ประชุมสรอยอินทนิล และหองโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนหองประชุมพวงชมพู
- ปรับปรุงหองประชาสัมพันธเปนธนาคารโรงเรียน
- จัดสรางหองประชาสัมพันธ หองรับรองผูปกครอง และติดรั้วดานหนาวิทยาลัยฯ

ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ที่ตั้ง อาณาเขต
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ําสุพรรณบุรีอยูในอาณาเขตภาค
กลางดานตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้ง หมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือ
3,348,755 ไรตั้งอยูที่ระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 4 ลิปดา 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหวางเสนแวงที่
99 องศา 17 ลิปดา ถึง 130 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ
3 - 10 เมตร อยูหางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ 107 กิโลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
ทิศใต
ทิศตะวันออก

ติดตอกับจังหวัดนครปฐม
ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี

สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมทางดานตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแตเหนือจรดใต บริเวณ
พื้นที่ต่ําสุดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดมีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
สลับลอนชั้นจนถึงเทือกเขาสูงชัน เปนเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี

- 36 สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปมีลักษณะคลายกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง คือ มี 3 ฤดู
ฤดูฝน เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตพัดผานอาวไทย เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน เริ่มจากกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน เกิดจากกระแสลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน มีคุณสมบัติในการอุมน้ํา และมีปริมาณแรธาตุเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมและกสิกรรม
แหลงน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีแมน้ําสายใหญที่สําคัญคือ แมน้ําทาจีน
แมน้ําสุพรรณบุรี รวมถึงหวยกระเสียวซึ่งเปนสาขาของแมน้ําสุพรรณบุรี
ปาไม จังหวัดสุพรรณบุรีมีปาสงวนแหงชาติทั้งสิ้น 7 แหง พื้นที่ประมาณ 825,102.52 ไร
แรธาตุ จาการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี สวนใหญจ ะเปนหินแกรนิต หินปูนและดีบุก
เล็กนอย
โครงสรางประชากร
ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวยเชื้อชาติไทย พวน จีน ลาว กะเหรี่ยง โดยกระจัด
กระจายอยูในทองที่อําเภอตาง ๆ โดยชนกลุมนอยที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตสุพรรณบุรี ปจจุบันไดมี
การผสมกลมกลืนจนกลายเปนคนเชื้อชาติไทยในปจจุบัน
การปกครอง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แบ ง เขตการปกครองออกเป น 10 อํ า เภอ 108 ตํ า บล 994 หมู บ า น
20 เทศบาล 106 องคการบริหารสวนตําบล (อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอสามชุก อําเภอเดิมบางนาง
บวช อําเภออูทอง อําเภอดานชาง และอําเภอหนองหญาไซ)

ขอมูลดานสังคม
ขอมูลดานประชากร
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งหมด 863,404 คน แยกเปนชาย 420,807 คน หญิง 442,497
คน ความหนาแนนของประชากร 161 คน ตอตารางกิโลเมตร
3.2 สภาพปจจุบันของวิทยาลัย
ปจ จุบั นวิ ท ยาลั ยอาชีว ศึก ษาสุพ รรณบุ รี ได จัด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนโดยใช ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2546

- 37 1.1 จํานวนนักเรียน/ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับชั้น แยกตามจํานวนเพศ
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น

คิดเปนรอยละ
ชาย

หญิง

รวม

ปวช. 1

81

544

625

32.27

ปวช. 2

42

418

460

23.75

ปวช. 3

28

374

402

20.75

รวม

151

1,336

1,487

76.77

ปวส. 1

25

192

217

11.20

ปวส. 2

17

216

233

12.03

รวม

42

408

450

23.23

รวมทั้งหมด

156

1,744

1,937

100.00

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาไมรวมผูบริหาร
ประเภทวุฒิ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

1. ปริญญาเอก

-

-

-

-

2. ปริญญาโท

5

14

19

3. ปริญญาตรี

14

42

56

-

4. อนุปริญญา

-

-

-

-

5. ต่ํากวาอนุปริญญา

-

-

-

-

6. ไมมีวุฒิทางครู

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

19

56

75

-

-

- 38 ตารางที่ 3

แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

คหกรรม
- คหกรรม

-

5

5

- อาหารและโภชนาการ
- ผาและเครื่องแตงกาย

-

6
6

6
6

ครูจางสอน 1 คน

พณิชยกรรม
- การบัญชี

2

8

10

ครูจางสอน 3 คน

- การขายและการตลาด
- การเลขานุการ

1

5
6

5
7

ครูจางสอน 3 คน

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

5

5

10

ครูจางสอน 4 คน

2
1

1
1

3
2

ครูจางสอน 1 คน

8

11

19

ครูจางสอน 4 คน
พนักงานราชการ 1 คน

-

2

2

ครูจางสอน 1 คน

ศิลปกรรม
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก
พื้นฐาน
- สามัญสัมพันธ

- การโรงแรม
และการทองเที่ยว

ไมรวมผูบริหาร
รวม

19

56

75

บุคลากรทางการศึก ษาอื่ น
1 คน

- 39 ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอนตามหนาที่และเพศ
ตําแหนง

หญิง

รวม

เจาหนาทีง่ านสารบรรณ

1

1

เจาหนาทีง่ านธุรการ

2

2

เจาหนาทีง่ านบุคลากร

1

1

เจาหนาทีง่ านบัญชี

1

1

เจาหนาทีง่ านประชาสัมพันธ

1

1

-

1

เจาหนาทีง่ านทะเบียน

2

2

เจาหนาทีง่ านกิจกรรม

1

1

เจาหนาทีง่ านแนะแนว

1

1

เจาหนาทีง่ านโครงการพิเศษ

1

1

เจาหนาทีง่ านปกครอง

1

1

1

2

1

1

เจาหนาทีง่ านเอกสารการพิมพ

เจาหนาทีง่ านศูนยขอมูล

ชาย

1

1

เจาหนาทีง่ านผลิตการคา
เจาหนาทีง่ านวัดผล

1

2

3

เจาหนาทีง่ านหองสมุด

1

1

2

เจาหนาทีง่ านวิจัย

1

1

พนักงานบริการ

1

1

พนักงานขาย

2

2

พนักงานพัสดุ ชั้น 3

-

1

1

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

1

-

1

หัวหนาหมวดรถยนต

1

-

1

พนักงานขับรถยนต

2

-

2

หัวหนาหมวดสถานที่

1

-

1

นักการภารโรง

1

4

5

พนักงานรักษาความปลอดภัย

2

-

2

ยาม

1

-

1

รวมทั้งหมด

13

26

39

หมายเหตุ

- 40 3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปนวิทยาลัยที่ผลิตนัก เรียน นัก ศึกษาทางดานวิชาชีพ ไดรับ
รางวัลและมีผลงานเปนที่ยอมรับในสังคม ดังตอไปนี้
ปการศึกษา 2545
- ไดรับรางวัลหองสมุดเพื่ออาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดน ภาคกลาง
- ไดรับรางวัลที่ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา โครงการอยูอยางไทย
- นางสาวสุพ รรษา พึ่ ง จะแย ม ได รับ รางวัล ชนะเลิศระดั บ ชาติ ประกวดร องเพลงลู ก ทุ ง
งานองคการวิชาชีพระดับชาติ
ปการศึกษา 2546
- นายพีรพงศ ตันสุวรรณ ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปรวมทีมเชียรการแขงขัน
กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 22 ประเทศเวียดนาม
- นางสาวกษมาพร ภาวนา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันออกแบบเสื้อ
- นางสาวนันทวัน ฮวบลอยฟา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน การออกแบบเสื้อ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนไทย เนื่องในวาระฑีฆายุมหามงคล พระชันษา 90 ป
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
- นางราตรี พรมแทน ครูสอนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและการออกแบบ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ ประเภทสิ่งพิมพ งานมหกรรม สื่อการเรียนการสอน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นางสาวสุพรรษา พึ่งจะแยม ชนะเลิศการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ระดับชาติ งานมหกรรม
อาชีวศึกษาเทิดไท 72 พรรษามหาราชินี โครงการ To be the Vec. Star ปการศึกษา 2547
- ไดรับรางวัลกองรอยดีเดน งานชุม นุม ลูกเสือวิสามัญ ภาคกลาง คายลูกเสือหลวงบานไร
จังหวัดราชบุรี
- นางสาวนุ ชนารถ ศรีวิเ ชี ยร ไดรับ รางวั ล ชนะเลิศการประกวด Super Model 2004
งานแสดงแฟชั่นโชวเทิดไท 72 พรรษามหาราชินี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะเสื้อชายแขนสั้น ปการศึกษา 2548
- นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันประดิษฐของเหลือใชจาก
- เศษผา เปลสายรุง งานประชุมองคการวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค

- 41 ปการศึกษา 2549
- รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารขยะระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารขยะระดับภาค
- รางวัลชมเชยโครงการธนาคารขยะระดับประเทศ กรมสงเสริมสิ่งแวดลอม
- รางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดสิ่ง ประดิษฐคนรุนใหม ประเภทโจทย “แกไขปญหา
ความยากจน” เครื่องกดซาหริ่มไฮเทค
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “เครื่องกดซาหริ่มไฮเทค” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหมระดับชาติ ประจําป 2550
ปการศึกษา 2550
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสมอัตโนมัติ”
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
- ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 การประกวดพวงมาลาในวโรกาส “วั นป ย มหาราช”
ประเภทสวยงาม
- ไดรับรางวัล The Best Practice “โครงการกลาตะวันอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี” ระดับภาค
- ไดรับรางวัล “หนวยองคการวิชาชีพดีเดน” ระดับ อาชีวศึกษา จังหวัด จากการประชุมทาง
วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคกลางครั้งที่ 16 ณ จังหวัดนครปฐม โดย
นายพรเทพ
กลิ่นแดง
นางสาวรัชนี
เจริญดี
นางสาวสุกัญญา รุงเรือง

ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ

- ไดรับรางวัลที่ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ไดแก
นายณรงศักดิ์ จันทร
ปวส. อาหารและโภชนาการ

- 42 - ไดรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะแตงหนาเคกในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดสงขลา โดย
นายณรงศักดิ์

จันทร

ปวส. อาหารและโภชนาการ

ปการศึกษา 2552
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา
- ผานการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก เทากับ 4. 93
- ไดรั บ รางวัล ชนะเลิศการประกวดพวงมาลา เนื่อ งในวั นป ยมหาราช 23 ธัน วาคม 2552
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
- ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ อศจ.
- ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับภาคกลาง
จากสํานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ไดร ับ คัด เลือ กใหเ ปน สถานศึก ษาแบบอยา งการจัด กระบวนการเรีย นการสอนและ
การบริห ารจัดการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึก ษาพอเพียงประจําป 2552”
จากกระทรวงศึกษาธิการ
- 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
- ไดรั บ รางวั ล เหรี ยญทอง แบบอยา งสถานศึ ก ษา 3D จากสํ านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
- นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได รั บ คั ด เลื อ กเป น ตั ว แทนเข า ร ว มการแข ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 14 ทักษะวิชาชีพ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดดอกไมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจ กรรมสงเสริมอาชีพเพื่อเด็ก ดอยโอกาสทางการศึกษาและ
ผูยากไร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

- 43 - รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสานสายใยนองพี่ ผูกไมตรีผองเพื่อน You and Me and We all
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 กิ จ กรรมกล า ตะวั น รวมใจช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยเอดส ต ามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- ไดรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
- ไดรับ รางวัล The Beat Practice โครงการสง เสริม คุณธรรมในสถานศึก ษา กลาตะวัน
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับจังหวัด และระดับภาค จากสํานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ไดรับ รางวัล โครงการสื่อสานฝน บาน วัด โรงเรียน และชุม ชนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง
ระดับจังหวัด ระดับภาค จากสํานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ไดรับรางวัลระดับชนะเลิศ การประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม เนื่องในวันปยะมหาราช
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
- ไดรั บ รางวัล ชนะเลิ ศ อั นดั บ หนึ่ ง ประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ของ เทศบาลเมื อ ง
สุพรรณบุรี
บุคลากรดีเดนดานตาง ๆ
พอดีเดน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รองผูอํานวยการผูอํานวยการชัยรัตน
คุณครูกวี
วงษชาลี
คุณครูรัตนพล
ปนแกว
คุณครูไพรัช
รัตนพวงทอง
แมดีเดน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
คุณครูเบญจมาศ ดีเจริญ
คุณครูยุวพา
สารพัฒน
คุณครูภิญญดา
อยูสําราญ
นางวันรุง
นิ่มสันต

เฟองฟูลอย

- 44 ครูดีเดน ปการศึกษา 2552
นางสุภัทรา

สัจจา

นางเบญจมาศ
นางเก็จวลี

ดีเจริญ
วัชเรนทรสุนทร

นางบุญสม
นางณัฐญา

สําเนียงแจม
อัมรินทร

นางสาวนิโลบล
นางอนัญญา
นางดุสิดา

บุญชู
เวียงสีมา
เฟองฟูลอย

นางสาวรุงฤดี
นางอภิรดี

ศรีคํา
พรหมสาขา ณ สกลนคร

นางอัจฉรา
นายศักดิ์ชัย

โพธิจินดา
อินจู

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

- ครูดีเดนสาขางานบริการอาชีพ จากสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ภาค 3330 โรตารี่สากล และไดรับรางวัล
ที่ปรึกษาและสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ประจําปการศึกษา 2552
นางณัภปภา

นารานิชนภนต

- ครูที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนผูทําคุณประโยชนทางดา นการศึก ษาอุทิศตนเสียสละอดทนในการ
ปฏิบัติห นาที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแบบอยางที่ดีเปนที่ป ระจักษตอสาธารณชน จากสํานักงาน
คณะกรรมการส ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ก ารครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (สกสค.)
กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับรางวัลเปนครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา/หนวยงานตนสังกัด
ประจําปการศึกษา 2552 กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร
นางภิญญดา
อยูสําราญ
ผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา
นั ก เรี ย น ได รั บ รางวั ล พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพพระรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
ประจําปการศึกษา 2552
ระดับ ปวช. นายคณิศร ศรีโมรา

- 45 การแขงขันทักษะระดับภาค ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักเรียน ระดับ ปวช.
นางสาวนันทนา
นางสาวอารยา

จั่นเจริญ
จันทรหอมหวน

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักศึกษา ระดับ ปวส.
นายนรินทร
น้าํ แกว
นางสาวขนิษฐา

แวงแสน

การแขงขันทักษะระดับภาค ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการตัดเย็บชุดฝกงาน ปวส.
นางสาวชนิกานต
นางสาวสมฤดี

คงสุวรรณ
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
นางสาววราภรณ

แจงจิตร
นาคฉาย

นางสาวปทมา

เที่ยงตรง

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐพานพุมดอกไมสด
นายปรัชญา
นางสาวสุวรรณา
นางสาวเพชรไพลิน

จันทรไกร
นาจําปา
เชื้อดี

นางสาวอัมพวรรณ

แกววิเศษ

- 46 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
นายสุเมธ
ผินเขียว
นางสาวจิตราภา

ดวงแกว

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
นางสาวศุภลักษณ
นางสาวกัลธิมา

กาฬภักดี
โพธิจินดา

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบโปสเตอรดวยคอมพิวเตอร
นางสาวสุดาวดี
แกวปาน
ปการศึกษา 2553
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3 D
- ไดรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
- ไดรับ โลเ กียรติคุณผูใหการสนับ สนุนการจัดงานชุมนุมลูก เสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
- ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสงเสริมคุณธรรม นําความรูดีเดน ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค จากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ไดรับรางวัลโครงการสื่อ......สานฝน บาน วัด โรงเรียนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับจังหวัด ระดับภาค จากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ไดรับ รางวัล ชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปยะมหาราช
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

- 47 บุคลากรดีเดนดานตาง ๆ ปการศึกษา 2553
พอดีเดน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นายเดชา
นายสุรพล

การสมพจน
แยมชื่น

นายจําลอง
นายมนตชัย

กาละพงศ
อัมพวานนท

แมดีเดน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
นางกันยา
รัตนพวงทอง
นางปรารถนา

เกิดโชค

ผลงานของครู
ครูดีเดนประจําปการศึกษา 2553
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหมใหมีความทันสมัยใน
สาขาคหกรรมศาสตร ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
ครูปฏิบัติหนาที่สอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
นางภิญญดา
อยูสําราญ
นางกานตสิรี
นางสาวสุเนตตรา

อูอรุณ
นาคสมบูรณ

นางรัชนีบล
นางสาวเพ็ญพร

ศรีธนาอุทัยกร
ใจเย็น

ครูผูมีความขยันหมั่นเพียรเปนเลิศ จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวสุภาพร
รัตนโชติชวง
นางศิริรัตน
รัตนานุเคราะห
นางสาวอัญชรีย
นางสาวพจนา

สรวงทาไม
สลับลึก

- 48 ครูผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพรสวรรค
ดีเดน
ครูผูมีมนุษยสัมพันธดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายมนตชัย
อัมพวานนท
นายสุเทพ
นางสมใจ

สุทธิบุตร
บุญมี

ครูผูมีความสัมพันธกับชุมชนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ
นางสาวชิรญา
พรมทอง
ครูวิชาสามัญในดวงใจศิษย จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
ครูวิชาชีพในดวงใจศิษย จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรพงษ
กิตติวิริยะ
ปการศึกษา 2553
ผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา
1. นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปการศึกษา 2553 ประกอบดวย
ระดับ ปวช. นางสาวปวีณา
ระดับ ปวส. นางสาวชนิกา

ไทยศรี
ตูแกว

2. ไดรับโลเกียรติคุณลูกที่มีความกตัญูก ตเวทีอยางสูงตอพอ แม จากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นางสาววรารัตน

เดชคง

3. รางวัลชนะเลิศทักษะออเดริฟ เพื่อสุขภาพ ระดับภาค ระดับ ปวช.
นางสาวอภิพร
พรมพันธุ
นาสาวนัทฐา

เล็กสกุล

- 49 4. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันรองเพลงไทยสากลหญิง ระดับภาค ระดับชาติ
นางสาวประภาพรรณ เข็มเพชร
5. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับภาค การแขงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข
นางสาวภรภัทร
สุดแสวง
6. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ทักษะการออกแบบตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรี
นางสาวสุภาพร
ตะโกอินทร
นางสาวรัตนาพร

สวรรคศร

7. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ทักษะการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
นายศรราม
ลําพันโพธิ์ศรี
นายภานุวัฒน

บุญเสม

8. ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค การรองเพลงไทยสากลชาย
นายคมกฤษ

มหาราช

9. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 DIASIL PRESENTATION CONTEST MTO 125 CAMPUS TOUR
2010
10. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค และระดับชาติ การแขงขันทักษะเครื่องแขวน ดอกไมสด
ประเภทพวงกลาง
- ระดับ ปวส.
นายนริศ

นาคชลธี

นางสาวพลอยพิชชา
นางสาวสุวรรณา

ชางมูล
นามจําปา

นางสาวสุวิภา
นายนวพร

เลี้ยวสุขแสง
ปราบสุข

นายกฤษฎา

คําดี

- 50 3.4 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป า หมายและยุ ท ธศาสตร ใ นการดํ า เนิน งานของแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา 2553
ซึ่งจากการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา สามารถสรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนา ไดดังนี้
เปาหมาย
1. สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
2. บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของผลผลิต
ตามความตองการของทองถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
5. บูรณาการเรียนรูภาคทฤษฎีกับชีวิตจริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและสุขภาวะ
6. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
7. การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ในการดํ า เนิ น การตามเป า หมาย/ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาข า งต น วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี
ไดกําหนดสภาพความสําเร็จไวดังนี้
จุดเนนดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 1 สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
เปาหมายการพัฒนา

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

1.1 จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษา

1.1 จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษา

กับสถานศึกษา จัดการศึกษาทวิภาคีและระบบ
ปกติ 25 แหง

กับสถานศึกษา จัดการศึกษาทวิภาคีและ
ระบบปกติ 30 แหง

1.2 รอยละ 72 ของผูส ําเร็จการศึกษาที่ทํางาน
1.2 รอยละ 76 ของผูส ําเร็จการศึกษาที่ทํางาน
ในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและ
ในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
1.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรม อยูในระดับดี

ศึกษาตอภายใน 1 ป
1.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรม อยูในระดับดี

- 51 เปาหมายที่ 2 บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
ผลผลิตตามความตองการของทองถิ่น
เปาหมายการพัฒนา
2.1ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาตามความ
ตองการของตลาดแรงงานอยูในระดับดี
2.2 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
2.1ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาตามความ
ตองการของตลาดแรงงานอยูในระดับดี
2.2 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร

จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง

จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพจํานวน 25 ครัง้

อยางมีประสิทธิภาพจํานวน 28 ครั้ง

เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
3.1 ผูเรียนรอยละ 81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
3.1 จํานวน นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
อยางนอยรอยละ 85
3.2 ผูเรียนรอยละ 88 สามารถประยุกตหลักการ 3.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 88
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช
สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ
แกปญหา ในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปน
คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
ระบบ
อาชีพอยางเปนระบบ
3.3 ผูเรียนรอยละ 88 มีความสามารถใชความรู
3.3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 88
และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัตงิ าน
วิชาชีพ ไดอยางเหมาะสม
3.4 ผูเรียนรอยละ 88 มีคุณธรรม จริยธรรม
3.4 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 88
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
เหมาะสมและมีมนุษยสมั พันธที่ดี
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
3.5 ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 88 มีผลสัมฤทธิ์
3.5 จํานวน นักเรียน นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รอยละ 88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา
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สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

3.6 บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรบั การพัฒนาตาม 3.6 บุคลากรในสถานศึกษาอยางนอยรอยละ 100
หนาที่ทรี่ ับผิดชอบ รอยละ 100
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
3.7 อัตราสวนของผูส อนประจําทีม่ ีคุณวุฒิดาน
3.7 อัตราสวนของผูส อนประจําทีม่ ีคุณวุฒิ ดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ 100
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชารอยละ 100
3.8 อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเรียน 1 : 24

3.8 อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเรียน 1:24

3.9 ผูเรียนนอยกวารอยละ 20 ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเขา

3.9 นักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับออกกลางคัน
นอยกวารอยละ 20

3.10 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน

3.10 มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัด
การเรียนการสอนอยางเหมาะสมรอยละ 20

การสอน รอยละ 12
เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
3.11 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของ
ครู อาจารย ในระดับมาก
3.12 สถานศึกษามีการบริหารงานทีส่ อดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ในระดับดี
3.13 ครู อาจารย ในสถานศึกษาปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม รอยละ 98
3.14 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา ในระดับดี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
3.11 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ของ ครู อาจารย ในระดับมาก
3.12 สถานศึกษามีการบริหารงานทีส่ อดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ในระดับดี
3.13 สถานศึกษา มีจํานวนครู อาจารย รอยละ
100 ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.14 สถานศึกษามีการเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา อาทิ สถานที่ตั้ง บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ครบถวน ระดับดี

- 53 เปาหมายที่ 4 พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
เปาหมาย
4.1 ผูเรียนรอยละ 79 มีทักษะในการสือ่ สารดาน
การฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
4.1 จํานวน นักเรียน นักศึกษา รอยละ 79
มีทักษะการสือ่ สารดานการฟง การอาน
การเขียน และการสนทนาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

4.2 สถานศึกษา มีการจัดระบบความปลอดภัย
สภาพแวดลอมและสิง่ อํานวยความสะดวกที่

4.2 สถานศึกษา มีการจัดระบบความปลอดภัย
สภาพแวดลอมและสิง่ อํานวยความสะดวกที่

เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษา ในระดับดี

เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษา ในระดับดี

4.3 สถานศึกษามีอาคารเรียนศูนยวิทยบริการ
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในระดับดี

4.3 สถานศึกษามีอาคารเรียนศูนยวิทยบริการ
พื้นที่ฝกปฏิบัติ งานทีเ่ หมาะสม ในระดับดี

เปาหมายที่ 5 บูรณาการการเรียนรูภาคทฤษฏี กับชีวิตจริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแส
นิยมและสุขภาวะ
เปาหมาย

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

5.1 สถานศึกษามีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ ภูมิ 5.1 สถานศึกษามีการเชิญ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หรือ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
ผูเรียน จํานวน 23 คน/ภาคเรียน
พัฒนาผูเ รียน จํานวน 30 คน/ภาคเรียน
5.2 ผูเรียนมีการพบครู อาจารยทปี่ รึกษา
จํานวน 30 ครั้ง/ป

5.2 นักเรียน นักศึกษา เขาพบครูที่ปรึกษาในชั่วโมง
Home room จํานวน 36 ครั้ง/ป

5.3 สถานศึกษามีการจัดบริการตรวจสอบ
สารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ป

5.3 สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบ
สารเสพติดใหกับผูเรียนอยางนอย จํานวน

การศึกษา
5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 42 ครั้ง

1 ครั้ง/ปการศึกษา
5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 43 ครั้ง
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5.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
พรอมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ
จํานวน 64 ครั้ง
5.6 แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัตจิ ริงและเรียนรูจ ากประสบการณจริง
จํานวน 11 แผนกวิชา
5.7 สถานศึกษามีการประเมินผลตามสภาพจริง
ทุกแผนกวิชา รอยละ 100

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
5.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม คานิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ
พรอมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ
จํานวน 64 ครั้ง
5.6 แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัตจิ ริงและเรียนรูจ ากประสบการณจริง
จํานวน 11 แผนกวิชา
5.7 สถานศึกษามีการประเมินผลตามสภาพจริง
ทุกแผนกวิชา รอยละ 100

5.8 สถานศึกษามีแผนการสอนแบบบูรณาการ
5.8 สถานศึกษามีแผนการสอนแบบบูรณาการ
ของครู รอยละ 88 ที่มีความสอดคลองกับสาระ
ของครู อยางนอย รอยละ 88 ที่มีความ
มาตรฐานการเรียนรูร ายวิชา
5.9 ผูเรียนรอยละ 70 สามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน

สอดคลองกับสาระมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา
5.9 ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ
และมีรายไดระหวางเรียนอยางนอยรอยละ 70

เปาหมายที่ 6 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
เปาหมายการพัฒนา

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

6.1 สถานศึกษามีโครงการที่ชวยสนับสนุน การทํา
วิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ จํานวน 2
โครงการ

6.1 สถานศึกษามีโครงการที่ชวยสนับสนุน
การทําวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ
อยางนอย จํานวน 2 โครงการ

6.2 สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม

6.2 สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับจาก
ภายนอก รอยละ 1.1
6.3 สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย จํานวน 4 ครั้ง/ป

สิ่งประดิษฐ รวมทัง้ งบประมาณที่ไดรบั จาก
ภายนอก อยางนอยรอยละ 1.30
6.3 สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย อยางนอย จํานวน 4
ครั้ง/ป

- 55 เปาหมายการพัฒนา
6.4 สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวด การเผยแพร
ระดับชาติ หรือใชประโยชนทางวิชาชีพ
จํานวน 1 ชิ้น

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
6.4 สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวด การเผยแพร
ระดับชาติ หรือใชประโยชนทางวิชาชีพ
อยางนอย จํานวน 1 ชิ้น

เปาหมายที่ 7 การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
เปาหมายการพัฒนา
7.1 สถานศึกษามีจํานวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
จํานวน 55 กิจกรรม
7.2 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ ในการ

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
7.1 สถานศึกษามีจํานวนและประสิทธิผล ของ
กิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนอยางนอย
จํานวน 55 กิจกรรม
7.2 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ ในการจัด

จัดกิจกรรมโครงการการใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ

กิจกรรมโครงการการใหบริการวิชาชีพ และ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น

ทองถิ่น และกิจกรรมโครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ตองบประมาณทั้งหมดรอยละ 20

และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตองบประมาณ
ทั้งหมดมากกวารอยละ 20

7.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ใหบริการ
วิชาชีพในศูนยการใหบริการวิชาชีพ จํานวน
15 กิจกรรม
7.4 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินการของศูนยการใหบริการ
ตองบประมาณทั้งหมด รอยละ 0.02
7.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการ
ที่ใหบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชน
และสังคม จํานวน 4 กิจกรรม

7.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพ
ในศูนยการใหบริการวิชาชีพอยางนอยจํานวน
15 กิจกรรม
7.4 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการของศูนยการใหบริการตอ
งบประมาณทั้งหมด อยางนอยรอยละ 0.02
7.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการ
ที่ใหบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชน
และสังคม อยางนอยจํานวน 5 กิจกรรม

- 56 เปาหมายที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
เปาหมายการพัฒนา
8.1 สถานศึกษามีการบริหารงานทีส่ อดคลอง

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
8.1 สถานศึกษามีการบริหารงานทีส่ อดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส

กับแผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส

ตรวจสอบได จํานวน 14 โครงการ

ตรวจสอบได จํานวน 14 โครงการ

8.2 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี

8.2 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี

เปาหมายที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เปาหมายการพัฒนา

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

9.1 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรู และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

9.1 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรู และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยูในระดับดี

สารสนเทศ อยูในระดับดี

- 57 3.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
เปาหมายที่ 1 สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
สภาพความเปนจริงที่คาดหวัง
ความสําเร็จตามเปาหมาย
1.1 จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษา - 265 แหง
กับสถานศึกษา จัดการศึกษาทวิภาคีและ
ระบบปกติ 30 แหง
1.2 รอยละ 76 ของผูส ําเร็จการศึกษาที่ทํางาน
- 91.99
ในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
1.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอ
- ระดับดี
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรม อยูในระดับดี

เปาหมายที่ 2 บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
ผลผลิต
ตามความตองการของทองถิ่น
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

ความสําเร็จตามเปาหมาย

2.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาตามความ
ตองการของตลาดแรงงานอยูในระดับดี

- ระดับดี

2.2 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร

- 345 ครั้ง

จากแหลงตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพจํานวน 28 ครั้ง

- 58 เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
3.1 จํานวน นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป

ความสําเร็จตามเปาหมาย
- รอยละ 94.60

อยางนอยรอยละ 85
3.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 88

- รอยละ 90.88

มีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรมาใชแกปญ
 หาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
3.3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 88

- รอยละ 94.87

มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัตงิ าน
วิชาชีพ ไดอยางเหมาะสม
3.4 จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 88
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ

- รอยละ 96.44

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
3.5 จํานวน นักเรียน นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา - รอยละ 86.39
รอยละ 88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา
3.6 บุคลากรในสถานศึกษาอยางนอยรอยละ 100
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ

- รอยละ 100

3.7 อัตราสวนของผูส อนประจําทีม่ ีคุณวุฒิ ดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ

- 1 : 35

100
3.8 อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเ รียน 1:24

- 1 : 25

3.9 นักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับออกกลางคัน

- ปวช. 10.87

นอยกวารอยละ 20

- ปวส. 7.06

- 59 สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

ความสําเร็จตามเปาหมาย

3.10 มีการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ สําหรับ การจัด การ - รอยละ 21.95
เรียนการสอนอยางเหมาะสม รอยละ 20
3.11 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ของ ครู อาจารย ในระดับมาก

- ระดับมาก มีคาเทากับ 4.23

3.12 สถานศึกษามีการบริหารงานทีส่ อดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส

- ระดับดี

ตรวจสอบได ในระดับดี
3.13 สถานศึกษา มีจํานวนครู อาจารย รอยละ

- รอยละ 100

100 ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.14 สถานศึกษามีการเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา อาทิ สถานที่ตั้ง บุคลากร

- ระดับดี

นักเรียน นักศึกษา ครบถวน ระดับดี
เปาหมายที่ 4 พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
4.1 จํานวน นักเรียน นักศึกษา รอยละ 79 มี
ทักษะการสื่อสารดานการฟง การอาน การ

ความสําเร็จตามเปาหมาย
- รอยละ 76.98

เขียน และการสนทนาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
4.2 สถานศึกษา มีการจัดระบบความปลอดภัย
สภาพแวดลอมและสิง่ อํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษา ในระดับดี

- ระดับดี

4.3 สถานศึกษามีอาคารเรียนศูนยวิทยบริการ
พื้นที่ฝกปฏิบัติ งานที่เหมาะสม ในระดับดี

- ระดับดี

- 60 เปาหมายที่ 5 บูรณาการการเรียนรูภาคทฤษฏี กับชีวิตจริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแส
นิยมและสุขภาวะ
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง

ความสําเร็จตามเปาหมาย

5.1 สถานศึกษามีการเชิญ ผูเ ชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ - จํานวน 82 คน
หรือ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเ รียน จํานวน 30 คน/ภาคเรียน
5.2 นักเรียน นักศึกษา เขาพบครูที่ปรึกษาใน

- 36 ครั้ง/ปการศึกษา

ชั่วโมง Home room จํานวน 32 ครั้ง/ป
5.3 สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบ
สารเสพติดใหกับผูเรียนอยางนอย

- 1 ครั้ง/ปการศึกษา

จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา
5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

- 175 โครงการ

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 43 ครั้ง
5.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม คานิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ

- 44 ครั้ง

พรอมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ จํานวน
64 ครั้ง
5.6 แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน การ - 11 แผนกวิชา
ปฏิบัติจริงและเรียนรูจ ากประสบการณจริง
จํานวน 11 แผนกวิชา
5.7 สถานศึกษามีการประเมินผลตามสภาพจริง
ทุกแผนกวิชา รอยละ 100

- รอยละ 100

5.8 สถานศึกษามีแผนการสอนแบบบูรณาการ
ของครู อยางนอย รอยละ 88 ที่มีความ

- รอยละ 100

สอดคลองกับสาระมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา
5.9 ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ
และมีรายไดระหวางเรียนอยางนอยรอยละ 70

- รอยละ 100

- 61 เปาหมายที่ 6 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
6.1 สถานศึกษามีโครงการที่ชวยสนับสนุน

ความสําเร็จตามเปาหมาย
- 3 โครงการ

การทําวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ
อยางนอย จํานวน 2 โครงการ
6.2 สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม

- รอยละ 1.25

สิ่งประดิษฐ รวมทัง้ งบประมาณที่ไดรบั จาก
ภายนอก อยางนอยรอยละ 1.30
6.3 สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรม

- 18 ครั้ง / ป

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย อยางนอย จํานวน
4 ครั้ง/ป
6.4 สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวด การเผยแพร
ระดับชาติ หรือใชประโยชนทางวิชาชีพ
อยางนอย จํานวน 1 ชิ้น

- 3 ชิ้น

- 62 เปาหมายที่ 7 การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
7.1 สถานศึกษามีจํานวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพแกชุมชน

ความสําเร็จตามเปาหมาย
- 33 กิจกรรม

อยางนอย จํานวน 55 กิจกรรม
7.2 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัด

- 1.65

กิจกรรมโครงการการใหบริการวิชาชีพ และ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น
และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตองบประมาณ
ทั้งหมดมากกวารอยละ 20
7.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพ - 28 กิจกรรม
ในศูนยการใหบริการวิชาชีพอยางนอย จํานวน
15 กิจกรรม
7.4 สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ ในการ

- รอยละ 1.65

ดําเนินการของศูนยการใหบริการ ตอ
งบประมาณทั้งหมด อยางนอยรอยละ 0.02
7.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการ
- 33 กิจกรรม
ที่ใหบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชนและ
สังคม อยางนอยจํานวน 5 กิจกรรม

- 63 เปาหมายที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
8.1 สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลองกับ

ความสําเร็จตามเปาหมาย
- 34 โครงการ

แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได จํานวน 14 โครงการ
8.2 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศการ

- ระดับดี

จัดการความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี
เปาหมายที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
9.1 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ
การจัดการความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี

ความสําเร็จตามเปาหมาย
- ระดับดี
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ตอนที่ 4
การดําเนินงานของสถานศึกษา
4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา
ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ความรูดี มีวินัย น้ําใจนักกีฬา
วิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เป น องค ก รจั ด การเรี ย นรู และบริ ก ารวิ ช าชี พ ให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ภาพควบคู คุ ณ ธรรม สถาน
ประกอบการและชุม ชนมีสวนรวมในการจัดการศึก ษา พั ฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งดานวิชาชีพ
งานวิจัย และกาวทันเทคโนโลยี ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1. จัดการศึกษาดวยคุณภาพควบคูกับคุณธรรม ใหผูเรียนอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. สร างกระบวนการ การมี สวนรว มของสถานประกอบการและชุ ม ชน เพื่อนําไปสูความ
หลากหลายของสาขาอาชีพ
3. พัฒนาบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสูนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี
5. บริการวิชาชีพใหกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

- 65 4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายที่ตองการ (ยุทธศาสตร)
ในการดําเนินการตามเปาหมายขางตน วิทยาลัยฯ ไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้
ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 1 สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
เปาหมายการพัฒนา
1. จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา จัดการศึกษาทวิภาคีและระบบ
ปกติ จํานวน 25 แหง

-

2. รอยละ 72 ของผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางาน ใน
สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป

-

3. สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรมอยูในระดับดี

ยุทธศาสตร
การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียน
นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการและ
การประเมิน
โครงการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา
ติดตามผูสําเร็จการศึกษาทีป่ ฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
การทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนทวิภาคีรวมกับ
สถานประกอบการ
พัฒนาทักษะดานวิชาชีพ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห
การตัดสินใจ และการแกปญ
 หา
พัฒนาทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
โครงการปจฉิมนิเทศผูส ําเร็จการศึกษา
แนะแนวสัญจรเชิงรุก
พัฒนาศักยภาพการใหบริการกูยืมเงิน

- พัฒนาทักษะดานการปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
- สํารวจคุณลักษณะอันพึงประสงค
ที่สถานประกอบการตองการ
- สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา
ตอการฝกงานในสถานประกอบการ

- 66 ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 2 บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
ผลผลิตตามความตองการของทองถิ่น
เปาหมายการพัฒนา
1. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน อยูในระดับดี

-

2. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี ประสิทธิภาพ จํานวน 25 ครั้ง
-

ยุทธศาสตร
พัฒนาหลักสูตรโดยใหสถานประกอบการ
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรใหเปนฐานสมรรถนะ
พัฒนาหลักสูตรสนองความตองการของทองถิ่น
และตลาดแรงงาน
พัฒนาครูดานการผลิตสื่อและการหา
ประสิทธิภาพของสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนรู
พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะใหเหมาะสม
กับความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน
พัฒนาหลักสูตรโดยภูมปิ ญญาทองถิ่น
โครงการใชทรัพยากรรวมกันของสถาบัน
โครงการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา
โครงการแหลงเรียนรูจ ากภูมปิ ญญาทองถิน่
โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
โครงการมอบประกาศนียบัตรผูส ําเร็จการศึกษา
โครงการฝกงานในสถานประกอบการ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
โครงการอบรมผูขับขี่รถจักรยานยนต
โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
QA
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีสวนรวม
นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา

- 67 เปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร
2. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร - โครงการทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนทวิภาคี
จากแหลงตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
รวมกับสถานประกอบการ
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี - โครงการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพ
ประสิทธิภาพ จํานวน 25 ครั้ง

ภายในสถานศึกษา
- โครงการเสริมสรางความรูจ ากวิทยากรภายนอก
- โครงการเสริมสรางประสบการณคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(อบรมคุณธรรม)
- โครงการอบรมวิจัยเครือขาย
- การจัดตั้งบริษทั จําลอง

ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

1. ผูเรียนรอยละ 81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม - พัฒนาใหผูเรียนมีกระบวนการคิด
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
- จัดแผนการเรียนรูทพี่ ัฒนาผูเรียนดานการ
วิเคราะห
- พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในโครงการวิชาชีพ
- พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพ
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในแผนการ
เรียนรูรายวิชา
- ปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียงในรายวิชา

- 68 เปาหมายการพัฒนา
1. ผูเรียนรอยละ 81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป

ยุทธศาสตร
- พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง
- วัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
- นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียน
การสอน
- พัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดวยการสืบคนขอมูลเรียนรูดวยตนเอง
- มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
- พัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาการสอนและการปฏิบัติงานระดับ
แผนกวิชา/ฝายตาง ๆ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการ
รายใหม
- โครงการจัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- โครงการบูรณาการศักยภาพของชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

2. ผูเรียนรอยละ 88 สามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา
ในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปนระบบ

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนํา
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชใน
วิชาโครงการวิชาชีพ
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เนนการฝก
ปฏิบัติจริงการทํางานเปนทีม
- โครงการโครงงานวิทยาศาสตร
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําหลักวิจัย
เขามาบูรณาการ
- โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ

- 69 เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

2. ผูเรียนรอยละ 88 สามารถประยุกตหลักการ
- โครงการประเมินสมรรถนะการวิจัยในการสอน
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา
โครงการวิชาชีพ
ในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปนระบบ
- โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูวิทยาศาสตร
- โครงการสงเสริมการทําสื่อการสอนสิง่ ประดิษฐ
คนรุนใหม
- โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร
- พัฒนาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
- โครงการตอยอดสิง่ ประดิษฐคนรุนใหม
- โครงการสิง่ ประดิษฐคนรุนใหม
3. ผูเรียนรอยละ 88 สามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีทจี่ ําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

- พัฒนาหอง Internet, หองสมุด และ
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
- จัดหาแหลงคนควาเพื่อการเรียนรู
- จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ
ในการคนควาขอมูล
- พัฒนาบุคลากรทักษะดานคอมพิวเตอร
มาประยุกตใชในการใหบริการตาง ๆ
- พัฒนาบุคลากรกับระบบบริหารจัดการ
อิเล็คทรอนิกส
- พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพือ่ เขาสูก ารบริการ
บนเว็บไซต
- จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
- พัฒนาเว็บไซตของวิทยาลัยฯ
- พัฒนาศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี

- 70 เปาหมายการพัฒนา
4. ผูเรียนรอยละ 88 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี

ยุทธศาสตร
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและ
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีในแผนการเรียนรูทกุ
รายวิชา
- พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการกีฬา
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการเสริมสรางประสบการณคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบรม
คุณธรรม จริยธรรม)
- กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
- โครงการขับขี่ปลอดภัย
- โครงการศูนยเฝาระวังพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาและความปลอดภัยของสถานศึกษา
- ฝกอบรมอาสาจราจร
- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

5. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 88 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางวิชาชีพ
- พัฒนาทักษะการปฏิบัตจิ ริง การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู
- โครงการฝกงานในสถานประกอบการ
- ดําเนินการปองกันการออกกลางคันของนักเรียน
- โครงการจัดหาครุภัณฑงานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
- โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย
ระดับภาค และระดับชาติ
- โครงการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีรายได
ระหวางเรียน

- 71 เปาหมายการพัฒนา
5. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 88 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
6. บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรบั การพัฒนา
ตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ รอยละ 100

ยุทธศาสตร
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการมอบประกาศนียบัตรแกผสู ําเร็จ
การศึกษา

- โครงการอบรม ประชุม สัมมนา
- โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
- สงเสริม สนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
- สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการ
7. อัตราสวนของผูสอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิดานวิชาชีพ - ปรับผูสอนประจําใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
ตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ 100
- สงเสริม สนับสนุนใหครูไดศึกษาดานวิชาชีพ
8. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1: 24
- ปรับผูสอนประจําใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
- สงเสริม สนับสนุนใหครูไดศึกษาดานวิชาชีพ
9. ผูเรียนออกกลางคันนอยกวารอยละ 20
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
เมื่อเทียบกับแรกเขา
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
- พัฒนาแหลงการเรียนรูเ พื่อการพัฒนาเจตคติที่ดี
ตอสาขาอาชีพ
- ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกนกั เรียน นักศึกษา
- จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมผูประสานสิบทิศ
- การประชุมผูป กครองนักเรียน นักศึกษากลุม
เสี่ยง
10. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อ - สํารวจความพรอมและความตองการใชสื่อของ
วัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
ครูผสู อน
รอยละ 12
- จัดหาแหลงงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ
- โครงการจัดซือ้ วัสดุครุภัณฑเพื่อการเรียนรู
ของนักเรียน นักศึกษา

- 72 เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

11. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน ของ - จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
ครู อาจารยในระดับมาก
ตอคุณภาพการสอนของครู อาจารย
- พัฒนากิจกรรม/เทคนิควิธีการสอน
- ดําเนินโครงการพัฒนาผูเ รียนอยางสม่ําเสมอ
12. สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคลองกับ
- จัดบุคลากรตรงตามความสามารถและความ
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ
ถนัด
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
- นําความสามารถพิเศษของบุคลากรมาใช
ตรวจสอบได ในระดับดี
ในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
- การติดตาม กํากับ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
- โครงการอาชีวปริทรรศนและนิทรรศการ
โครงการวิชาชีพ
13. ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติตาม
- สงเสริม สนับสนุน ครู อาจารยใหไดรบั
จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
การพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
เหมาะสม รอยละ 98
- เสริมแรงเพื่อเปนกําลังใจแกครู อาจารย ที่มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทุมเทแกราชการ
อยางเต็มกําลังความสามารถ
- ยกยอง เชิดชูเกียรติใหกับบุคลากรทีม่ ีผลงาน
ดีเดนดานตาง ๆ ของทุกป
14. สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรูของสถานศึกษาในระดับดี
- พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการศูนย
กําลังคนอาชีวศึกษาแกผเู รียน

- 73 ดานคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายที่ 4 พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
เปาหมายการพัฒนา
1. ผูเรียนรอยละ 79 มีทักษะในการสื่อสารดาน
การฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ยุทธศาสตร
- พัฒนากิจกรรมการเรียน การสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
- พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
- โครงการภาษาไทยวันละคํา
- คลินิกภาษา
- พัฒนาแหลงการเรียนรูท างภาษา
- พัฒนากิจกรรมการสอน โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากทองถิ่นมาใหความรูเ พิ่มขึ้น
- พัฒนาสวนพฤกศาสตรในโรงเรียน
- โครงการวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
- พัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
- โครงการงานวิทยาศาสตร
- นิทรรศการวันวิทยาศาสตร

2. สถานศึกษามีการจัดระบบความปลอดภัย
สภาพแวดลอมและสิง่ อํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับดี

- พัฒนาศูนย การเรียนรูดวยตนเอง
- พัฒนาหองสมุดโดยนําเทคโนโลยีมาใช
ในการสืบคนขอมูลเพิ่มขึน้
- สนับสนุนจัดหางบประมาณเพือ่ การจัดหาหนังสือ
วารสารตาง ๆ
- ดูแลรักษาลิฟต
- ดูแลเครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัยฯ

3. สถานศึกษามีอาคารเรียนศูนยวิทยบริการ
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมในระดับดี

- จัดหาแหลงสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัย
- สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อประเภทตาง ๆ
- พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูการบริการผาน
เวปไซด

- 74 ดานการพัฒนาการเรียนรูในองคกร
เปาหมายที่ 5 บูรณาการเรียนรูภาคทฤษฏีกับชีวิตจริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและ
สุขภาวะ
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

1. สถานศึกษามีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือ
- สนับสนุนแหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
เชน โครงการเสริมสรางประสบการณตรง
ผูเรียน จํานวน 23 คน / ภาคเรียน

- โครงการทัศนศึกษา
- โครงการปฏิบัติการขายตรง
- โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ

2. ผูเรียนมีการพบครูที่ปรึกษาจํานวน 36 ครั้ง/ ป

- พัฒนากิจกรรมผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
- จัดระบบงานอาจารยที่ปรึกษา
- พัฒนาการจัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน
นักศึกษา
- ผูประสานสิบทิศ
- การประชุมผูป กครอง

3. สถานศึกษามีการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติด - ชมรมตาง ๆ กําหนดกิจกรรมโครงการตอตาน
ใหกับครูผเู รียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา
ยาเสพติด
- รวมกิจกรรมของหนวยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดานการอบรมความรูเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
- โครงการตรวจสุขภาพประจําป
- โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด
- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพือ่ ปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษ
- โครงการธนาคารขยะ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง - กิจกรรมชมรมฯ กําหนดโครงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 42 ครั้ง

สิ่งแวดลอม

- 75 เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษ
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชา
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 42 ครั้ง
- กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
- โครงการอนุรกั ษ สืบสานและพัฒนาชุมชน
- โครงการบริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสพุ รรณและศรีอาชีวะ
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริมดาน

- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในแผนการเรียนรู

วิชาการ คุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพพรอม
ทุกรายวิชา
ทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ จํานวน 64 ครั้ง - ดําเนินกิจกรรม/ โครงการ เนนการทํางานเปนทีม
- พัฒนาทักษะดานการคิด วิเคราะหและการ
นําไปใช
- พัฒนาโปรแกรมนักเรียนมาสาย
- พี่ดูแลนองกอนเขาวิทยาลัยฯ
- เครือ่ งแบบสวย
- โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภายใน
ภายนอกสถานศึกษา
6. แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัตจิ ริงและเรียนรูจ ากประสบการณจริง
จํานวน 11 แผนกวิชา

- พัฒนาครู อาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน
เนนการฝกปฏิบัติจริง เพือ่ ใหเกิดทักษะวิชาชีพ
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
- โครงการฝกงาน
- โครงการวิชาชีพ
- พัฒนาการนําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการเรียนการสอน
- การเรียนระบบทวิภาคี

- 76 เปาหมายการพัฒนา
6. แผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัตจิ ริงและเรียนรูจ ากประสบการณจริง
จํานวน 11 แผนกวิชา

ยุทธศาสตร
- โครงการจําหนายเคกเทศกาลปใหม
- โครงการคหกรรมบริการ
- โครงการอาหารครบวงจร
- จัดหาและพัฒนาครุภัณฑดานคอมพิวเตอร
- การนิเทศการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
- การจัดตั้งบริษทั จําลอง
- การพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
- การสรางผูประกอบการรายใหม

7. สถานศึกษามีการประเมินผลตามสภาพจริงทุก
รายวิชา รอยละ 100

- การประเมินผลตามสภาพจริง
- วิธีการวัดผลและประเมินผลของครู

8. สถานศึกษามีแผนการสอนแบบบูรณาการของครู - พัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ
รอยละ 88 ที่มีความสอดคลองกับสาระมาตรฐาน
การเรียนรูร ายวิชา
9. ผูเรียนรอยละ 70 สามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน

ที่มีความสอดคลองกับสาระมาตรฐานและ
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/3D
- โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
- โครงการภายใตการนิเทศ
- โครงการวิชาชีพ

- 77 ดานการจัดการเรียนรูในองคกร
เปาหมายที่ 6 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
เปาหมายการพัฒนา
1. สถานศึกษามีโครงการที่ชวยสนับสนุนการทํา

ยุทธศาสตร
- การทําวิจัยแผนกวิชา

วิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ จํานวน 2 โครงการ - พัฒนาการทําสิง่ ประดิษฐของคนรุนใหม
- การทําโครงการวิชาชีพ
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับจาก
ภายนอก รอยละ 1.1
3. สถานศึกษามีการเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย จํานวน 4 ครั้ง/ป

- จัดหาแหลงสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัย
- สิง่ ประดิษฐ นวัตกรรม สื่อประเภทตาง ๆ
- ตอยอดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
- โครงการวิชาชีพ
- เผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนในวารสาร
ประชาสัมพันธวิทยาลัย, เว็ปไซต
- เผยแพรผลงานวิจัยระดับสถาบัน (บทคัดยอ)
ตอสาธารณชน

4. สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่ไดรบั
รางวัลจากการประกวดเผยแพรระดับชาติหรือ
ใชประโยชนทางวิชาชีพ จํานวน 1 ชิ้น

- เผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนในวารสาร
ประชาสัมพันธ
- เผยแพรผลงานวิจัยระดับสถาบัน (บทคัดยอ)
ตอสาธารณชน

- 78 ดานการใหบริการ
เปาหมายที่ 7 การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
เปาหมายการพัฒนา
1. สถานศึกษามีจํานวนและประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
จํานวน 55 กิจกรรม

ยุทธศาสตร
- การเสริมสรางทักษะดานอาชีพระยะสั้น
- การสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
- การสงเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
- อาชีวะแกปญหาความยากจน
- ตนกลาอาชีพ
- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
- กิจกรรมการเรียนการสอน/โครงการตางๆ

2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม โครงการวิชาชีพ และสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม

- จัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ที่ใหบริการดานวิชาชีพ

โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด
รอยละ 21
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพ - โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
ในศูนยการใหบริการวิชาชีพ จํานวน 15
กิจกรรม

- การจัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพ
สูวุฒิการศึกษา
- โครงการสอนวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
- การใหความรวมมือกับจังหวัด ชุมชนดาน
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ การตัดสิน และการ
ใหบริการตาง ๆ
- โครงการคหกรรมบริการ
- โครงการอาหารครบวงจร
- การสรางผูประกอบการใหม
- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
- จัดสอบระบบเทียบโอนประสบการณ

- 79 เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพ - อาชีวศึกษาแกปญหาความยากจน
ในศูนยการใหบริการวิชาชีพ จํานวน 15
- อบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
กิจกรรม
4. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการของศูนยการใหบริการตอ

- จัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ที่ใหบริการดานวิชาชีพ

งบประมาณ ทั้งหมด รอยละ 0.02
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการ

- จัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณ

ที่ใหบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชนและ - สงเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
สังคม จํานวน 4 กิจกรรม
- โครงการฝกงาน
- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี

ดานการจัดการในองคการ
เปาหมายที่ 8 พัฒนาระบบบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเนนการมีสวนรวม
เปาหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

1. สถานศึกษามีการบริหารงานทีส่ อดคลองกับ - จัดทําขอมูลบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
แผนยุทธศาสตรและเนนการมีสวนรวมของ - จัดทําปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
- การติดตาม กํากับ การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบได จํานวน 14 โครงการ

- พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ใหบริการขอมูลกับหนวยงานภายในและภายนอก

- 80 เปาหมายที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เปาหมายการพัฒนา
1. สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศการ
จัดการความรูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี

ยุทธศาสตร
- จัดบุคลากรตรงตามความสามารถและความถนัด
- นําความสามารถพิเศษของบุคลากรมาใชใน
การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- จัดทําปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
- การติดตาม กํากับ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- พัฒนาบุคลากรทักษะดานคอมพิวเตอร
- พัฒนาเว็ปไซต
- จัดระบบเครือขายขอมูล พัฒนาระบบ Lan ของ
สถานศึกษา
- พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ
- พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา

- 81 4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ดาน
4.3.1 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
มาตรการปองกันและควบคุม
ระดับคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ - การทําโครงการเยาวชนคนดีศรี
มีตอความปลอดภัยของผูเ รียน ครู
สุพรรณและศรีอาชีวะ
และบุคลากร อยูในระดับดี
- การทําประกันอุบัติเหตุ และการ
รักษาพยาบาล
- โครงการเครือ่ งแบบสวย
- คูมือนักเรียน นักศึกษา
- มีระบบการจัดเวรยาม
- มีปายแสดงคําเตือนการใช
หองเรียน
- มีอุปกรณปองกันอัคคีภัย
- มีจราจร อาสาจราจรควบคุมดูแล
ในตอนเชา
- มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา
- มีระบบวงจรปดในแตละอาคาร
เรียน
- มีการคัดกรองบุคคลภายนอกใน
การเขาวิทยาลัย
- มีอาคารที่พักรับรองของผูปกครอง
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือกอนเขา
วิทยาลัย
- การสงขอมูลรายงานพฤติกรรม
ผูเรียนไปยังผูปกครอง โดยผาน
ระบบ SMS
- โครงการศูนยเฝาระวังพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา และความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา

- 82 ดาน
4.3.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
วิวาท

เปาหมายความสําเร็จ
มาตรการปองกันและควบคุม
รอยละ 98.00 ของผูเรียนที่ปลอด - การติดตอประสานงานกับ
จากการทะเลาะวิวาท
เครือขายผูป กครอง
- คูมือนักเรียน นักศึกษา
- การบันทึกขอมูลสถิติ
- การเชิญผูปกครองเขาพบ เพื่อ
รับทราบขอมูล
- การรายงานขอมูลผูปกครองผาน
ทางลายลักษณอักษร และการใช
โทรศัพทเคลือ่ นที่
- การลงโทษตามลําดับขั้นตอน
- การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณและศรีอาชีวะ
- การจัดกิจกรรมชมรมฯ
- การรายงานสรุป
- มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
- การอบรมนักเรียนในตอนเชา
- มีครูปกครองและทีป่ รึกษา
ควบคุมดูแล
- มีผูประสานสิบทิศในการดูแล และ
รายงานตอครูที่ปรึกษา
- การเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษา
ของครูทปี่ รึกษาทุกสัปดาห
- กฎระเบียบการลงโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- การประชุมชี้แจง ผูป กครองในการ
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
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4.3.3 ความเสี่ยงดานสิง่ เสพติด

4.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน
การตั้งครรภกอนวัยอันควร

เปาหมายความสําเร็จ
มาตรการปองกันและควบคุม
รอยละ 99.80 ของผูเรียนที่ปลอด - ระบบการดูแลนักเรียน
จากสิง่ เสพติด
- การตรวจสุขภาพหาสารเสพติด
ปละ 1 ครั้ง
- คูมือนักเรียน นักศึกษา
- การคัดกรองสารเสพติดโดยที่
ปรึกษา
- การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณและศรีอาชีวะ
- การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และนันทนาการ
- การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เขา
คาย
- การจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสมั พันธ
- การจัดกิจกรรม ชาติ ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
- การจัดกิจกรรมชมรมฯ
- การรายงานสรุป
- การสงเสริมการเรียนรูศึกษาดูงาน
ยังสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน
รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด - การบริหารเงินอุดหนุนการหา
จากความเสี่ยงทางสังคม
รายไดระหวางเรียนของนักศึกษาที่
ยากจน
- การใหรางวัลเกียติบัตร
- การแขงขันทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา
และนันทนาการ
- การใหความรูเรื่องเพศศึกษา
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4.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน
การตั้งครรภกอนวัยอันควร

เปาหมายความสําเร็จ
-

4.3.5 ความเสี่ยงดานการพนันและ รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
การมั่วสุม
จากความเสี่ยงดานการพนันและ
การมั่วสุม

-

-

มาตรการปองกันและควบคุม
การจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสมั พันธ
การเขาคายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
การดําเนินกิจกรรมเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณและศรีอาชีวะ
การจัดกิจกรรม ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
การรายงานสรุป
จัดใหมีระบบการดูแลนักเรียน
การทําโครงการผูป ระสานสิบทิศ
การฝกอบรมผูผลิตกําลังคนดาน
บริการสุขภาพเด็ก
การติดตอประสานงานกับ
เครือขายผูป กครอง
คูมือนักเรียน นักศึกษา
การบันทึกขอมูลสถิติ
การเชิญผูปกครองเขาพบ เพื่อ
รับทราบขอมูล
การรายงานขอมูลผูปกครองผาน
ทางลายลักษณอักษร และการใช
โทรศัพทเคลือ่ นที่
การลงโทษตามลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
การรายงานสรุป
มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
การอบรมนักเรียนในตอนเชา
มีครูปกครองและทีป่ รึกษา
ควบคุมดูแล
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4.3.5 ความเสี่ยงดานการพนัน
และการมั่วสุม

เปาหมายความสําเร็จ

มาตรการปองกันและควบคุม
- มีผูประสานสิบทิศในการดูแล
และรายงานตอครูทปี่ รึกษา
- การเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษา
ของครูทปี่ รึกษาทุกสัปดาห
- มีกฎระเบียบการลงโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- มีการประชุมชี้แจง ผูปกครอง
ในการปฐมนิเทศ นักเรียน
นักศึกษา

4.4 ระบบโครงสรางการบริหาร
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด
รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสราง
การบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัยฯ)

- 86 โครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
ผูอ ํานวยการวิทยาลัย
นางสาวฉันทนา พิพฒ
ั นบรรณกิจ
รองผูอาํ นวยการฝายบริหารทรัพยากร

รองผูอ าํ นวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผูอาํ นวยการฝายวิชาการ

นายจําลอง กาละพงศ

นายสมจิตต ศรีสมพันธุ

นางปุญญิสา พันธุภักดี

นายชัยรัตน เฟอ งฟูลอย

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางเพียรใจ มวงภาษี

นางณัฐญา อัมรินทร

นางสาวจันทรา สงศรี

นายโฆสิต รัตนานุเคราะห

นางสาวพจนา สลับลึก

งานบุคลากร

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

งานวัดผลและประเมินผล

นางบังอร งามพลกรัง

นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ

นางสมใจ บุญมี

นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา

นางพิมพปวีร ศรีกิจการ

งานการเงิน

งานความรวมมือ

งานปกครอง

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

งานวิทยบริการและหองสมุด

นางดุสิดา เฟองฟูลอย

นางสาวนิโลบล บุญชู

นายไพรัช รัตนพวงทอง

นางสาวสุภาพร รัตนโชติชวง

นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

งานการบัญชี

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพัชรินทร รุจิโกไศย

นางภิญญดา อยูส ําราญ

นายมนตชัย อัมพวานนท

นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธ

นางเก็จวลี วัชเรนทรสนุ ทร

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

แผนกวิชาการบัญชี

งานสือ่ การเรียนการสอน

นางสุดารัตน ผิวรุงสุวรรณ

นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม

นางเบญจมาศ ดีเจริญ

นางกันยา รัตนพวงทอง

นายสุเทพ สุทธิบุตร

งานอาคารสถานที่

งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

แผนกวิชาการขายและการตลาด

นายสุทธิ อัมรินทร

นางศิริรัตน รัตนานุเคราะห

นางปรารถนา เกิดโชค

นางยุวพา สารพัฒน

งานทะเบียน

แผนกวิชาการเลขานุการ

นางขนิษฐา ภมรดล

นางวรรณา ทองสุข

งานประชาสัมพันธ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

นางอนัญญา เวียงสีมา

นายกิตพิ งศ โกวิทวณิชชา
แผนกวิชาการออกแบบ
นายสุรพล แยมชื่น
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟค
นางราตรี พรมแทน
แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเทยว
นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร

- 87 4.5 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
1. การจัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกเพิ่มเติม

-

2. การจัดหาครุภัณฑ เครือ่ งมือ เพื่อใหเปนไปตาม เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. การสงเสริมความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
งานวิจัย การสรางนวัตกรรม และกํากับติดตาม
ใหสามารถสรางงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพ

-

-

4. การจัดสรรอัตรากําลังคนใหกับสาขาวิชาที่มี
อัตราสวนนักศึกษาตออาจารยที่ไมเปนไปตาม
เกณฑ
5. การพัฒนาองคความรูดานการประกันคุณภาพ
การทํารายงานการประเมินตนเองของครู
และการทําแผนพับประชาสัมพันธ

6. การปรับปรุงแบบสํารวจการไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระ

-

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุเพื่อ
พัฒนาการศึกษา และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ เพื่อ
พัฒนาการศึกษา และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริการ
กําหนดโครงการ/กิจกรรมใหความรู ความเขาใจ
การจัดทําวิจัย นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ เพื่อใช
ในการเรียนการสอน
บุคลากรครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 5 บท
ภาคเรียนละ 1 เรือ่ ง
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดทําวิจัย
นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐใหกบั แผนกวิชา และ
ครูผสู อน
จัดทําโครงการวิจัยสถานศึกษา
จัดทําคูมือวิจัยอยางงาย เพื่อสรางแรงจูงใจใน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
การสรรหาบุคลากรครูทางดานสาขาบัญชี/การ
ทองเที่ยว/พลศึกษา

- กําหนดโครงการอบรมใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษาใหกับบุคลากรครู เจาหนาที่
- สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทุกฝายเขารับ
การอบรมดานการประกันคุณภาพจากหนวยงาน
ภายนอก
- การปรับแบบฟอรมใหมีความสอดคลองตาม
ตัวชี้วัดของ สอศ. และ สมศ.
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7. การสรางเครือขายระหวางวิทยาลัยฯ กับสถาน
ประกอบการ โดยเนนการจัดกิจกรรมเพื่อเปน
การเชื่อมความสัมพันธ
8. การจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน
หลักสูตร

4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
1. การสรุปผลการประเมินของงานกิจกรรม

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
- การทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนทวิภาคีรวมกับ
สถานประกอบการ
- การจัดโครงการ/กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและสงเสริมการเรียนรูดานการอาชีวศึกษา
ดวยโปรเจคเบส

- ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมการรายงานผลกิจกรรมให
ครอบคลุมและเปนไปตามตัวชี้วัด
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตัวเลขดานงบประมาณ - การวิเคราะหแนวทางการรวบรวมขอมูลที่
ในการจัดซื้อวัสดุฝก
เกี่ยวของและเชื่อมโยงในการนํามาใชเปนวัสดุฝก
การเรียนการสอน
3. การนําเสนอขอมูลยอนหลังในแฟมเอกสาร
- ในป 2553 มีตารางการสรุปขอมูล 2 ป คือ
2552-2553
4. ขอมูลการแสดงความตองการของสถาน
- ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความตองการของ
ประกอบการ/ชุมชน
สถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝกงาน
5. ภาพประกอบระบบความปลอดภัยของหองเรียน - ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
และขอมูลการใชหอ งพยาบาล
- รายงานขอมูลการใชหอ งพยาบาล
4.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. จํานวนชั่วโมงของวิทยากรภายนอกที่ใหความรู - แผนกวิชามีการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการ
ในแตละแผนกวิชา
เรียนใหกับผูเรียน โดยวิทยากรภายนอก และ
การศึกษาดูงานจากสถานประกอบการครบทุก
แผนกวิชา อยางนอย 2 คน/ภาคเรียน
2. การสรุปรายงานกิจกรรม
- ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมการรายงานผลกิจกรรมให
มีความครอบคลุมเนือ้ หาตามตัวบงชี้
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การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1. 1
ความรู แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คมและเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2
รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ขอกําหนดที่ 1. 2
ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถประยุกตใชงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 3
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
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ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 4
รอยละของผูเ รียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ขอกําหนดที่ 1. 4
ความรู และทัก ษะในการใช เ ทคโนโลยี ที่จํ า เป น ในการศึก ษาค น คว า และปฏิ บัติ ง านวิ ชาชี พ
ไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 5
รอ ยละของผูเ รี ยนที่มี ความสามารถใชค วามรูเ ทคโนโลยีที่ จํ าเปน ในการศึ ก ษาคน คว าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ขอกําหนดที่ 1. 5
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 6
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ขอกําหนดที่ 1. 6
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง
ขอกําหนดที่ 1. 7
ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 11
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ตอภายใน 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
รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
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จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 16
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 17
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
ขอกําหนดที่ 2. 3
จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ขอกําหนดที่ 2. 4
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 19
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบการ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20
ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 21
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
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จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 22
ระดับ คุณ ภาพของการจัด ระบบความปลอดภั ยของสภาพแวดลอ มสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 2. 6
พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 23
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่รับผิดชอบ
ขอกําหนดที่ 2. 7
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาในระบบปกติและ
ระบบทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24
จํานวนครั้ง หรือปริม าณในการระดมทรัพ ยากรจากแหลง ตางๆ ทั้ ง ภายในสถานศึ ก ษาและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 26
จํานวน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมปิ ญญาทองถิ่น ที่มสี วนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 27
อัตราสวนของผูส อนประจําที่มีคุณวุฒิดานอาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 28
อัตราสวนของผูส อนประจําตอผูเ รียน
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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 รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ขอกําหนดที่ 3. 3
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 33
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 4. 1
บริก ารวิชาชีพที่เ หมาะสมตามความตองการของชุม ชน สังคม องคก รทั้ งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 34
จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 4. 2
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริก าร
วิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 35
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5. 1
สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 36
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 37
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
ขอกําหนดที่ 5. 2
จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

- 96 ตัวบงชี้ที่ 38
รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบดําเนินการ
ขอกําหนดที่ 5. 3
จัดการเผยแพรขอมูล เกี่ยวกับ การสรางและพัฒ นานวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 39
จํานวนครัง้ และชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6. 1
ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผู บ ริห ารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 40
ระดับคุณภาพของการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได
ขอกําหนดที่ 6. 2
ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบ ริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 41
รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการความรูเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 42
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึก ษาเพื่อการ
บริหารจัดการและการจัดการความรูของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 43
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึก ษา ใชก ารจัดการบริห ารแบบมีสวนร วมโดย ผูบ ริห าร ครู
อาจารยเจาหนาที่ นักศึกษาและชุมชนตลอดจนคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
เขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาและชุมชน มีการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสรางเพื่อการปฏิบัติ โดย
ผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม
2. การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไก การกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ จากผูที่ไดรับ มอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนดและมีก ารรายงานผล
ความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและโดยการจัดประชุม
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานและรายงาน
ผลตอที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพรใหกับผูเกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน

- 98 พัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวา มาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการกําหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและกําหนดวิธีการ
การติดตามและการประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและ
ตองการใหชุมชนชวยเหลือ
ในแตละเดือน วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประชุมบุคลากรครู อาจารยเดือนละครั้งทั้งนี้เพื่อตรวจสอบ
การดําเนินงานและประชุมหารือประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไขและปองกันปญหา
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ตอนที่ 5
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดจัดทําโครงการพัฒนาครู – อาจารยในเรื่องการจัดทําแผน
การสอนที่เ นนผูเ รียนเปนสําคัญ โดยกระบวนการจะใหผูเ รียนมีสวนรวมมากที่สุด ดวยวิธีก ารสอน
หลากหลายวิธี เพื่อใหเ กิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูสูง สุด และไดจัดทําเครื่องมือวัดผล ประเมินผลใน
แตล ะรายวิชาอย างมีคุณภาพตลอดจนเครื่อ งมือวัดผลโดยประเมินตามสภาพจริง ในแตล ะวิชาโดย
ครูผูสอนและฝายวิชาการจะรับผิดชอบในการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ครูผูสอนไดมีการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อจัดทํา แผนการเรียนรูที่
เนนทักษะในการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญรวมทั้งรูจักการ
ทํางานเปนกลุม จัดกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ในการเรียนการสอนมากที่สุด มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ในแตละหนวยการเรียนและไดจัดเครื่องมือวัดผลประเมินผลเพื่อใชใน
การวัดและประเมินผลที่มีเกณฑในการจําแนกความสามารถของผูเรียนอยางชัดเจนทุกรายวิชา
ผูเรียนผานเกณฑการประเมินผลโดยการประเมินตามสภาพจริงในแตละรายวิชาและมีจํานวน
ผูเรียนรอยละ 90.05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.1 ขึ้น ปวช. 2
มีผลสัมฤทธิ์คือไดเกรดเฉลี่ยตั้งแต 1.50 ขึ้นไป รอยละ 98.17 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ การ
สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.2 ขึ้น ปวช.3 มีผลสัมฤทธิ์คือไดเกรดเฉลี่ยตั้งแต 1.75 ขึ้นไป และรอยละ
98.53 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มีผลสัมฤทธิ์ คือไดเกรดเฉลี่ย
ตั้งแต 1.75 ขึ้นไป รวมผูจบการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ รอยละ 94.60 จึงผาน
เกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว รอยละ 85

- 100 ตารางจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้น
จาก ปวช. 1 ขึ้น ปวช. 2 ปการศึกษา 2553
จํานวน

นักเรียนทั้งหมด
(ภาคเรียนที่ 2)

ไม
ผาน
ผาน

ระดับผลการดําเนินการ

สาขาวิชา

และเลื่อนชั้น

จํานวน

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ

นักเรียน
เกณฑการตัดสิน

สาขาวิชาคหกรรม

80

66

14

82.50

ดี

สาขาวิชาพณิชยการ

329

307

22

93.30

ดี

ดี
มากกวารอยละ 74

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

13

11

2

84.60

ดี

พอใช

สาขาวิชาการทองเที่ยว

32

31

1

96.87

ดี

รอยละ 60-74

สาขาวิชาการออกแบบ

33

26

7

78.70

ดี

36

30

6

83.33

ดี

523

471 52

90.05

ดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก
รวมนักเรียนทั้งหมด

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
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สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

11

11

ไม
ผาน
-

ระดับผลการดําเนินการ

สาขางาน

จํานวน
นักเรียนทัง้ หมด
(ภาคเรียนที่ 2) ผาน

และเลื่อนชั้น

จํานวน
นักเรียน

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ

ตารางจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้น
จาก ปวช. 2 ขึ้น ปวช.3 ปการศึกษา 2553

100.00

ดี

สาขางานอาหารและ
โภชนาการ

ดี
30

30

-

ดี
มากกวารอยละ 74

100.00

สาขางานคหกรรม

เกณฑการตัดสิน

ดี
พอใช

การผลิต

15

15

-

100.00

สาขางานการบัญชี

135

135

-

100.00

ดี

สาขางานการขาย

57

52

5

91.22

ดี

สาขางานการเลขานุการ

32

31

1

96.87

ดี

สาขางานคอมพิวเตอร

71

71

-

100.00

ดี

สาขางานธุรกิจคาปลีก

11

11

-

100.00

ดี

สาขางานการทองเที่ยว

24

24

-

100.00

ดี

สาขางานการออกแบบ

20

19

1

95.00

ดี

สาขางานคอมพิวเตอร

33

32

1

96.96

ดี

439

431

8

98.17

ดี

รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

กราฟก
รวม

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2553 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและ
เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นมีดังนี้
1. ปวช. 1 ขึ้น ปวช. 2 มีผลสัม ฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 90.05 ระดับ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดี
2. ปวช. 2 ขึ้น ปวช. 3 มีผลสัม ฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่ อนชั้น รอยละ 98.17 ระดับ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดี
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ระดับ ผลการดําเนินการ

จํานวนนักเรียน

และเลื่อนชั้น

จํานวน

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ

ตารางจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้น
จาก ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 ปการศึกษา 2553

สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ

22

22

-

100.00

ดี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

5

5

-

100.00

ดี

สาขาวิชาการบัญชี

68

68

-

100.00

ดี

พอใช

สาขาวิชาการตลาด

25

24

1

96.00

ดี

รอยละ 60-74

สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป

26

26

-

100.00

ดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

59

57

2

96.61

ดี

รวม

205

202

3

98.53

ดี

นักเรียน

สาขาวิชา

ทั้งหมด

ผาน

ไม
ผาน

(ภาคเรียนที่ 2)

เกณฑการตัดสิน

ดี
มากกวารอยละ 74

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2553 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและ
เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นมีดังนี้
1. ปวส. 1 ขึ้น ปวส. 2 มีผ ลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้น รอยละ 98.53 ระดับ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดี
2. เมื่อรวมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นสูง
ขึ้นทั้งในระดับปวช. และ ปวส. เขาดวยกันพบวามีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑและเลื่อนชั้นรอยละ 94.60 และ
ระดับผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
2. งานวัดผล
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นสูงขึ้น
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และเลื่อนชั้น

ระดับผลการดําเนินการ

จํานวนนักเรียน

รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑ

สรุปตารางจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้น
จาก ปวช. / ปวส. ปการศึกษา 2553

ปวช. 1 ขึ้น ปวช.2

523

471

52

90.05

ดี

ปวช. 2 ขึ้น ปวช.3

439

431

8

98.17

ดี

รวม

962

902

60

93.76

ดี

ปวส. 1 ขึ้น ปวส.2

205

202

3

98.53

ดี

1,167

1,104

63

94.60

ดี

จํานวน
ระดับ ปวช. / ปวส.

นักเรียนทั้งหมด
( ภาคเรียนที่ 2 )

รวม ปวช. และ
ปวส.

ผาน

ไมผาน

เกณฑการตัดสิน

ดี
มากกวารอยละ 74
พอใช
รอยละ 60-74
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

จากตารางพบวา ในปการศึกษา 2553 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพ
และเลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นสูงทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. รอยละ 94.60 ระดับผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1.
2.
3.
4.

งานทะเบียน
งานวัดผลและประเมินผล
รายงานสรุปโครงการพัฒนาครู-อาจารยในเรื่องการจัดทําแผนการสอน
รายงานการจัดทําเครื่องมือวัดผลโดยประเมินตามสภาพจริง

สรุปผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน

 ดี

มากกวารอยละ 74

 พอใช

 ปรับปรุง

รอยละ 60-74

นอยกวารอยละ 60

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปในชั้นสูงขึ้น
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1
-

- 104 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 2

รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ศึกษาและดําเนินการเก็บขอมูลจากการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนรู ตามความเหมาะสม
กับศักยภาพของผูเรียน ทั้งเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ระดับ ปวช. และระดับปวส. ในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ทุกสาขาวิชา และสาขางาน
ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. และปวส. ที่ไดรับการ
เทียบโอนผลการเรียนรู ในรายวิชาทุกสาขาวิชาและสาขางาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังตอไปนี้
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเทียบโอนความรู หรือประสบการณอาชีพ โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบเทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุก สาขาวิชา ตามความตองการของผูเรียน โดยการจัดแผนการเรีย นให
เหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุมมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญปฏิบัติ
จริงและดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ตารางแสดงจํานวนผูเรียนที่ไดรับการโอนผลการเรียนรู 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

จํานวนนักเรียน
ที่ขอเทียบโอน
46
-

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
33
-

คิดเปน
รอยละ
71.74
-

หมายเหตุ
ปวช.1
-

- 105 ตารางแสดงจํานวนผูเรียนที่ไดรับโอนผลการเรียนรู ระดับ ปวช. (ตอ)
ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จํานวนนักเรียน
ที่ขอเทียบโอน

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ

คิดเปน
รอยละ

หมายเหตุ

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและ

-

-

-

-

การทองเที่ยว
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม

-

-

-

-

4.1 สาขาวิชาการออกแบบ
4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

-

-

-

-

รวมเฉลี่ย

46

33

71.71

จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ เมื่อเทียบกับผูยื่นคํารองอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 71.74
หมายเหตุ ระดับ ปวช.1 พณิชยการ ยังไมไดแยกสาขาวิชา
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

หมายเหตุ

-

-

-

-

9
9
2
20

9
7
2
18

100.00
77.77
100.00
90.00

-

จากตารางพบวา รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ เมื่อเทียบกับผูยื่นคํารองอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 90.00
ผลสัมฤทธิ์ รอยละของผูเ รียนที่ไดรบั การเทียบโอนผลการเรียนรูในระดับ ปวช./ปวส.
รอยละ 77.27

- 106 แหลงขอมูล
1. งานหลักสูตร/เอกสารกระบวนการเทียบโอน/คูม ือการเรียนเทียบโอน/แผนการเรียนการสอน
เทียบโอนรายบุคคล รายกลุม
2. แผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2
ผูเรียนไดรับการโอนผลการเรียนรูอยูในระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2
-

 ปรับปรุง

- 107 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.2

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามา

ตัวบงชี้ที่ 3

ประยุกตใชในงานอาชีพได
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาใน การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 ไดดําเนินการเก็บขอมูลผลการเรียนจากงาน
วัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และโครงการวิชาชีพ ของผูเรียนในแตละประเภท
วิชาจําแนกตามชั้นป ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยผูเรียนที่มีผลการเรียน
ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไปจึงจะถือวาผานเกณฑ แลวนําจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑมาคิดเปนคารอยละ แยกเปน
รายวิชา แยกเปนประเภทวิชาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. และสรุปในภาพรวมทั้งหมด แลวจึงนําคา
รอยละรวมมาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิท ยาลัยอาชีวศึ ก ษาสุพรรณบุรีไ ดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบง ชี้ที่ 3 เรื่อง ผูเ รียนที่
สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ โดยเก็บขอมูลจากผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และโครงการวิชาชีพแตละ
ประเภทวิชา ผลการเรียนดังกลาว มีรายละเอียดดังตารางที่ 1-7

- 108 ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม
จํานวนผูเขารับ
การประเมิน

จํานวน
ผูผานเกณฑระดับ

(คน)

คะแนนเฉลี่ย 2.00

1 ปวช. 1 คหกรรม

66

50

75.76

2 ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา

19

19

100.00

3 ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ

29

29

100.00

4 ปวช. 3 คหกรรมการผลิต

8

8

100.00

ที่

ระดับชั้น / สาขาวิชา / สาขา
งาน

สรุปรวมโดยเฉลี่ย

คิดเปน
รอยละ

93.94

หมายเหตุ
ในปการศึกษา 2553 ระดับ ปวช. 2 ไมไดเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ตารางที่ 2แสดงผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
จํานวนผูเขารับ

จํานวน

การประเมิน
(คน)

ผูผานเกณฑระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.00

1 ปวช. 1
การโรงแรมและการทองเที่ยว

31

19

61.29

2 ปวช. 2
การโรงแรมและการทองเที่ยว

24

19

79.17

ที่ ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน

สรุปรวมโดยเฉลี่ย

คิดเปน
รอยละ

70.23

- 109 ตารางที่ 3แสดงผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
จํานวนผูเขารับ
การประเมิน

จํานวน
ผูผานเกณฑระดับ

(คน)

คะแนนเฉลี่ย 2.00

1 ปวช. 1 พณิชยการ

320

275

85.94

2 ปวช. 2 การบัญชี

132

126

95.45

3 ปวช. 2 การขาย

58

40

68.97

4 ปวช. 2 การเลขานุการ

29

18

62.07

5 ปวช. 2 คอมพิวเตอรธุรกิจ

71

67

94.37

6 ปวช. 3 การบัญชี

134

134

100.00

7 ปวช. 3 การขาย

49

49

100.00

8 ปวช. 3 การเลขานุการ

28

28

100.00

9 ปวช. 3 คอมพิวเตอรธุรกิจ

67

67

100.00

10 ปวช. 3 ธุรกิจคาปลีก

16

16

100.00

ที่ ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน

สรุปรวมโดยเฉลี่ย

คิดเปน
รอยละ

90.68

หมายเหตุ
ในปการศึกษา 2553 ระดับ ปวช. 2 ธุรกิจคาปลีกไมไดเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
โครงการวิชาชีพ

- 110 ตารางที่ 4แสดงผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
จํานวนผูเขารับ
การประเมิน

จํานวน
ผูผานเกณฑระดับ

(คน)

คะแนนเฉลี่ย 2.00

1 ปวช. 1 ออกแบบ

28

13

46.43

2 ปวช. 1 คอมพิวเตอรกราฟก

27

22

81.48

3 ปวช. 3 ออกแบบ

19

19

100.00

4 ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก

20

20

100.00

ที่ ระดับชั้น/สาขาวิชา/สาขางาน

สรุปรวมโดยเฉลี่ย

คิดเปน
รอยละ

81.98

หมายเหตุ
ในปการศึกษา 2553 ระดับ ปวช. 2 ไมไดเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ตารางที่ 5แสดงผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม
จํานวนผูเขารับ

จํานวน

การประเมิน
(คน)

ผูผานเกณฑระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.00

1 ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ

22

21

95.45

2 ปวส. 1 คหกรรมศาสตร

5

4

80.00

3 ปวส. 2 เทคโนโลยีผาฯ

4

4

100.00

4 ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ

8

8

100.00

5 ปวส. 2 คหกรรมศาสตร

6

6

100.00

ที่

ระดับชั้น / สาขาวิชา / สาขา
งาน

สรุปรวมโดยเฉลี่ย
หมายเหตุ
ในปการศึกษา 2553 ไมมีผูเรียนในระดับ ปวส. 1เทคโนโลยีผาฯ

คิดเปน
รอยละ

95.09

- 111 ตารางที่ 6แสดงผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวนผูเขารับ
การประเมิน

จํานวน
ผูผานเกณฑระดับ

(คน)

คะแนนเฉลี่ย 2.00

1 ปวส. 2 การบัญชี

94

94

100.00

2 ปวส. 2 การตลาด

36

36

100.00

3 ปวส. 2 การจัดการ

22

22

100.00

4 ปวส. 2 คอมพิวเตอรธุรกิจ

53

53

100.00

ระดับชั้น / สาขาวิชา / สาขา

ที่

งาน

สรุปรวมโดยเฉลี่ย

คิดเปน
รอยละ

100.00

หมายเหตุ
ในปการศึกษา 2553 ระดับ ปวส. 1ไมไดเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ตารางที่ 7รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบแยกประเภทวิชา
ที่
1
2
3
4
5
6

ระดับ
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.

ประเภทวิชา

คหกรรม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
คหกรรม
ปวส.
บริหารธุรกิจ
รวมระดับ ปวช.
สรุปรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

รอยละ
93.94
70.23
90.68
81.98
84.21
95.09
100.00
97.55
90.88

สรุปผลการประเมิน
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

- 112 จากการประเมินรอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบในปการศึกษา 2553ในระดับ ปวช. พบวาผูเรียน
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปกรรม มีผลการประเมินอยูในระดับดี สวนผูเรียนประเภท
วิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช แตเมื่อสรุปโดยรวมในระดับ ปวช. แลว
ผูเรียนมีผลการประเมินอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 84.21
สวนการประเมินรอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบในปการศึกษา 2553ในระดับ ปวส. พบวาผูเรียน
ประเภทวิชาคหกรรม และบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินอยูในระดับดี และเมื่อสรุปโดยรวมในระดับ ปวส.
แลวผูเรียนมีผลการประเมินอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 97.55
เมื่อสรุปโดยรวมทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. พบวา ในปการศึกษา 2553ผูเรียนสามารถ
ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
คิดเปนรอยละ 90.88เมื่อเทียบกับเกณฑการตัดสินแลวมีผลการประเมินอยูในระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ระดับ ปวช. จากงานทะเบียน และวัดผลและประเมินผล
2. ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ระดับ ปวส. จากงานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล
3. ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. จากงานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล
4. ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ ปวส. จากงานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล
5. ผลการเรียนรายวิชาโครงการวิช าชีพ ระดับ ปวช. จากงานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผล
6. ผลการเรียนรายวิชาโครงการวิชาชีพ ระดั บ ปวส. จากงานทะเบียน และงานวัดผลและ
ประเมินผล
สรุปผลการประเมิน ดี
เกณฑการตัดสิน

พอใช

มากกวารอยละ 74 รอยละ 60-74

ปรับปรุง

นอยกวารอยละ 60

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 3
ผูเรียนรอยละ 90.88 สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบได
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 3
-

- 113 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 4

ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
วิธีดําเนินการ (Awareness) ศึกษาและดําเนินการเก็บขอมูลจากการประเมินผลการเรียนหลังจบ
บทเรียนในแตละรายวิชาทั้งรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของผูเรียนระดับชั้น ปวช. และ
ปวส. ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2553 ทุกสาขาวิชาและสาขางาน
ผลการดําเนินการ (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ผลการดําเนินงาน (Attempt & Achievement) หลังจากผูเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. และปวส.
ที่ไดเ รียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียนดังตอไปนี้
จํานวนผูเรียนที่ไดเกรดไมต่ํากวา 2.00
จํานวนผูเรียนที่ไดเกรดไมต่ํากวา 2.00
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียนทั้งหมด

ภาษาไทย และ ภาษาตางประเทศ
จํานวน

รอยละ

ปวช. 1

553

322

58.22

ปวช. 2

443

357

80.58

ปวช. 3

397

345

86.90

1,393

1,024

73.51

ปวส. 1

209

190

90.90

ปวส. 2

227

194

85.46

รวม

436

384

88.07

รวมทั้งหมด

1,829

1,408

76.98

รวม

- 114 -

หมายเหตุ : รอยละของผู มีทักษะ =

จํานวนผูเรียนที่ไดเกณฑไมต่ํากวา 2.00 ในแตละ

× 100

จํานวนผูเรียนทัง้ หมดในแตละชั้นป
เกณฑการตัดสิน
 ดี

หมายถึง มากกวารอยละ 74 เทากับ 3 คะแนน



พอใช

หมายถึง รอยละ 60 -74

เทากับ 2 คะแนน



ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60 เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
รอยละของผูเ รียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
รอยละ 76.98
ไดคะแนน
อยูในระดับ

 ดี

3
 พอใช

คะแนน
 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
เชน คําสั่ง แผนงาน/ปฏิทินงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน บันทึก ขอความ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 4
การเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ของนักเรียน ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ในระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 4
แนวทางการพัฒนา
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาตางประเทศในรูปแบบกิจกรรมตางๆ

- 115 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.4

ความรูและทัก ษะการใชเ ทคโนโลยีที่จําเปนในการศึก ษาคนควาและปฏิบัติง าน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม

ตัวบงชี้ที่ 5

รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. รวบรวมขอมูลการใชหองอินเตอรเน็ตของนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุกชั้นป ของวิทยาลัยฯ
2. เก็บขอมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ในเกณฑการประเมินรายวิชา
ดานคอมพิวเตอร

ผลการดําเนินการ (Attempt & Achievement)
ขอมูลการใชหองอินเตอรเน็ตของนักเรียน นักศึกษา เพื่อคนควาหาความรู และขอมูลผลการ
เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ในเกณฑการประเมินรายวิชาดานคอมพิวเตอรของนักเรียน นักศึกษา มีดังนี้

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนกวิชา

จํานวนนักเรียนทั้งหมด

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
ผาและเครื่องแตงกาย
17 20
4*
อาหารและโภชนาการ
30 30 22 9*
คหกรรม
16 10
8
7*
การบัญชี
- 138 135* 72 96*
การขายและการตลาด
62 52* 27 37
การเลขานุการ
- 33* 30 26 24
คอมพิวเตอรธุรกิจ
72 69* 62 56
ธุรกิจคาปลีก
19 12 16
การโรงแรมและการทองเที่ยว 39* 25
การออกแบบ
40 20* 20
คอมพิวเตอรกกราฟก
40 35 20* รวม

นักเรียนทีใ่ ช
อินเตอรเน็ต
รวม จํานวน
41
41
91
89
37
34
441 441
178 178
113 113
259 259
47
47
64
64
80
80
95
95

รอยละ
100
97.80
91.89
100
100
100
100
100
100
100
100
99.06

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ในเกณฑการประเมิน
รายวิชาดาน
คอมพิวเตอร
จํานวน รอยละ
4
100
8
88.89
6
85.71
221
95.67
48
92.30
28
84.85
67
97.10
13
68.42
35
89.74
19
95
20
100
90.69

- 116 หมายเหตุ :

คารอยละของนักเรียนที่ใชอินเตอรเน็ต
คารอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
=
ผานเกณฑการประเมินดานคอมพิวเตอร

เกณฑการตัดสิน
 ดี
หมายถึง
 พอใช
หมายถึง
 ปรับปรุง หมายถึง

=

จํานวนนักเรียนที่ใชบริการอินเตอรเน็ต x 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน x 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน ในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติวิชาชีพไดอยางเหมาะสม รอยละ 94.87 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ



ดี

แหลงขอมูล

1. ขอมูลจํานวนผูใชบริการของหอง Internet Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. แบบเสนอผลการประเมินผลประจําวิชา
3. รายการอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑของสาขาวิชา



พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในแตละแผนกวิชา สามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีในการศึกษาคนควา และปฏิบัติวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5
การเพิม่ จํานวนหองอินเตอรเน็ต
แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ จัดใหมหี องอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น เพือ่ ใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียน นักศึกษา

- 117 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 แผนกวิชาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 6

รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. วิท ยาลั ยฯ ไดดํา เนินการจัด โครงการแข ง ขันทั ก ษะวิ ชาชีพ ปก ารศึก ษา 2553 โดยมี
วัตถุป ระสงคใหนัก เรียน นักศึกษาไดรับการเรียนรูจ ากประสบการณจ ริง มีทัก ษะ เจตคติ มีคุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพโดยใหนักเรียน นักศึกษาไดเปนผูดําเนินการจัดนิทรรศการในงานสาขาอาชีพตางๆ
มีการทํางานรวมกันเปนทีมจนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ เชน การดําเนินการจัด
นิทรรศการของแผนกวิชาตางๆ การจัดแขงขันทักษะวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา
2. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการเครื่องแบบสวย กวดขันการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา
บริเวณหนาประตูวิทยาลัยฯ ตอนเชากอนทํากิจกรรมหนาเสาธงของทุกวัน โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
ผิดระเบียบ เพื่อแจงครูที่ปรึกษาประจําชั้นทราบ และแจงผูปกครองทราบเพื่อควบคุมดูแลใหแกไขตอไป
3. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการพิเศษในการสุมตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษารวมกัน
กับ ครูที่ปรึกษาทุกเดือน และตรวจสุขภาพประจําป โดยงานสวัส ดิก ารพยาบาลและหอพัก โดยให
โรงพยาบาลเอกชนเปนผูดําเนินการตามวัน เวลาที่ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
4. วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพตางๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปนประโยชนต อ
นักเรียน นักศึกษา ในดานความรับผิดชอบ และการพึงตระหนักในคุณคาของตนเอง และเพื่อประโยชน
ตอสังคมภายนอก โดยเนนถึงคุณธรรม จริยธรรม อันจะพึงมีไดตามเงื่อนไขและโอกาสตางๆ เชน การทํา
กิจกรรมที่วัด เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ เปนตน
5. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธงชวงเชาเวลา 07.45 – 08.15 น. เพื่อให
นักเรียน นักศึกษาไดทํากิจกรรมหนาเสาธงรวมกัน แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ โดยมีครูที่ปรึกษา
ประจําชั้นเปนผูตรวจแถวทุกวัน
6. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินกิจกรรมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน โดยมีการบูรณาการ
ในทุกรายวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ โดยจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพ

- 118 7. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นป
เกิดประสบการณในการทํางานรวมกันกับผูอื่น และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ
รูชนะ รูอภัย
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นปจากการเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2553 มีผลดังตอไปนี้
จํานวนนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2553
1. นักเรียนชั้น ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 625 คน เขารวมกิจกรรม 529 คน คิดเปนรอยละ84.64
2. นักเรียนชั้น ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 460 คน เขารวมกิจกรรม 356 คน คิดเปนรอยละ77.39
3. นักเรียนชั้น ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 402 คน เขารวมกิจกรรม 402 คน คิดเปนรอยละ 100
4. นักศึกษาชั้น ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 217 คน เขารวมกิจกรรม 206 คน คิดเปนรอยละ94.93
5. นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 233 คน เขารวมกิจกรรม 233 คน คิดเปนรอยละ 100
ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ปการศึกษา 2553
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
หมายเหตุ

รอยละผูเขารวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพป
การศึกษา 2553
84.64
77.39
100
94.93
100
91.39

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

- 119 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 คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 91.39
อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- ภาพประกอบการจัดโครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2553
- รายงานผลการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา การจัดงานประชุมทางวิชาการ
องค การวิ ชาชีพ และการแขงขันทักษะวิชาชี พระดับหน วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุ รี
ประจําปการศึกษา 2553
2. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นปเรื่องการแตงกายประจําวัน ซึ่งสามารถ
สรุปรายงานเปนประจําทุกสัปดาห และสรุปรายงานประจําป ดังตอไปนี้
สรุปผลจํานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่แตงกายถูกระเบียบ
ประจําปการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่ 1/2553
1. นักเรียนชั้น ปวช. 1
2. นักเรียนชั้น ปวช. 2
3. นักเรียนชั้น ปวช. 3
4. นักศึกษาชั้น ปวส. 1
5. นักศึกษาชั้น ปวส. 2

ทุกสาขาวิชา จํานวน 625 คน แตงกายถูกระเบียบ 385 คน คิดเปนรอยละ 61.60
ทุกสาขาวิชา จํานวน 461 คน แตงกายถูกระเบียบ 289 คน คิดเปนรอยละ 62.69
ทุกสาขาวิชา จํานวน 402 คน แตงกายถูกระเบียบ 374 คน คิดเปนรอยละ 93.03
ทุกสาขาวิชา จํานวน 217 คน แตงกายถูกระเบียบ 208 คน คิดเปนรอยละ 95.85
ทุกสาขาวิชา จํานวน 233 คน แตงกายถูกระเบียบ 228 คน คิดเปนรอยละ 97.85

- 120 ภาคเรียนที่ 2/2553
1. นักเรียนชั้น
2. นักเรียนชั้น
3. นักเรียนชั้น
4. นักศึกษาชั้น
5. นักศึกษาชั้น

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2

ทุกสาขาวิชา จํานวน
ทุกสาขาวิชา จํานวน
ทุกสาขาวิชา จํานวน
ทุกสาขาวิชา จํานวน
ทุกสาขาวิชา จํานวน

625 คน
460 คน
402 คน
217 คน
233 คน

แตงกายถูกระเบียบ
แตงกายถูกระเบียบ
แตงกายถูกระเบียบ
แตงกายถูกระเบียบ
แตงกายถูกระเบียบ

385 คน คิดเปนรอยละ
346 คน คิดเปนรอยละ
302 คน คิดเปนรอยละ
216 คน คิดเปนรอยละ
227 คน คิดเปนรอยละ

61.60
75.21
75.21
99.54
97.42

หมายเหตุ - ภาคเรียนที่ 1/2553 นักเรียนออกฝกงาน จํานวน 415 คน
- ภาคเรียนที่ 2/2553 นักศึกษาออกฝกงาน จํานวน 187 คน

ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาแตงกายถูกระเบียบ ประจําปการศึกษา 2553
ระดับชั้น

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ภาคเรียนที่ 1/2553

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ภาคเรียนที่ 2/2553

รอยละผูแตงกายถูกระเบียบ
ตลอดปการศึกษา 2553

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

61.60
62.69
93.03
95.85
97.85
76.97

61.60
75.21
75.12
99.54
97.42
76.20

61.60
68.95
84.08
97.70
97.64
76.58

หมายเหตุ

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
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 คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 76.58
อยูในระดับ  ดี

 พอใช

แหลงขอมูล
- สรุปรายงานผลโครงการเครื่องแบบสวย

 ปรับปรุง

- 121 3. ดานการสุมตรวจสารเสพติด โดยวิธีการคัดกรองในทุกๆ เดือน ในปการศึกษา 2553
พบวามีกลุมปลอดสารเสพติด 99.78% ดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ผานการตรวจสารเสพติด (โดยการคัดกรอง) ประจําปการศึกษา 2553
ระดับชั้น

ทั้งหมด
(คน)

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

617
458
380
237
230
1,922

หมายเหตุ

ปการศึกษา 2553
เขารับการ ไมเขารับการ กลุมเสี่ยง
คัดกรอง
คัดกรอง
เหลา /บุหรี่
(คน)
(คน)
(คน)
592
25
2
439
19
368
12
3
227
10
220
10
1,846
76
5

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ

ผานรอยละ
99.68
100
99.21
100
100
99.78

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
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 คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 99.78 ไดคะแนน 3 คะแนน
อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553

- 122 4. การเขารวมกิจกรรมชมรมของกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตางๆ ของนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2553 มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวน
นักเรียน
ชมรมวิชาชีพ
นักศึกษา
ทั้งหมด
1. ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
17
2. ชมรมอาหารและโภชนาการ
52
3. ชมรมคหกรรม
24
4. ชมรมการบัญชี
314
5. ชมรมการขายและการตลาด
143
6. ชมรมเลขานุการ
72
7. ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
178
8. ชมรมศิลปกรรม
55
9. ชมรมลูกเสือเนตรนารี
668
วิสามัญ
รวม
1,523
หมายเหตุ

จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ผานการเขา ไมผานการเขา
รวมกิจกรรม รวมกิจกรรม

รอยละ
ผาน

ไมผาน

อื่นๆ

17
51
22
312
141
72
178
54
502

1
2
2
1
77

100
98.08
91.67
99.36
98.60
100
100
98.18
75.15

1.92
8.33
1.40
1.82
11.52

2
89

1,349

83

88.58

5.45

91

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
- ภาคเรียนที่ 1/2553 นักเรียนออกฝกงาน จํานวน 415 คน

- 123 ขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตางๆ ของนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2553 มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวน
นักเรียน
ชมรมวิชาชีพ
นักศึกษา
ทั้งหมด
1. ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
34
2. ชมรมอาหารและโภชนาการ
91
3. ชมรมคหกรรม
36
4. ชมรมการบัญชี
288
5. ชมรมการขายและการตลาด
132
6. ชมรมเลขานุการ
78
7. ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
198
8. ชมรมศิลปกรรม
93
9. ชมรมลูกเสือเนตรนารี
663
วิสามัญ
รวม
1,631
หมายเหตุ

จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ผานการเขา ไมผานการเขา
รวมกิจกรรม รวมกิจกรรม

รอยละ
ผาน

ไมผาน

อื่น ๆ

34
87
33
250
128
73
176
89
509

2
5
2
63

100
95.60
91.67
86.81
96.97
93.59
88.88
95.70
76.77

5.56
1.74
2.15
9.50

4
1
33
4
5
22
2
91

1,379

72

84.55

4.41

162

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
- ภาคเรียนที่ 2/2553 นักศึกษาออกฝกงาน จํานวน 187 คน

- 124 ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาที่ผานการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตางๆ
ประจําปการศึกษา 2553
ชมรมวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชมรมผาและเครื่องแตงกาย
ชมรมอาหารและโภชนาการ
ชมรมคหกรรม
ชมรมการบัญชี
ชมรมการขายและการตลาด
ชมรมเลขานุการ
ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
ชมรมศิลปกรรม
ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
รวม

เกณฑการตัดสิน
 ดี
 พอใช

รอยละผูผานการเขารวมกิจกรรมชมรม
ภาคเรียนที่
รวมตลอด
ภาคเรียนที่ 2/2553
1/2553
ปการศึกษา 2553
100
100
100
98.08
95.60
96.84
91.67
91.67
99.67
99.36
86.81
93.09
98.60
96.98
97.79
100
93.59
96.80
100
88.88
94.44
98.18
95.70
96.94
75.15
76.77
75.96
88.58
84.55
86.57

หมายถึง มากกวารอยละ 74 เทากับ 3 คะแนน
หมายถึง รอยละ 60 – 74 เทากับ 2 คะแนน

 ปรับปรุง หมายถึง นอยกวารอยละ 60 เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
รอยละ 86.57
อยูในระดับ  ดี

 พอใช

แหลงขอมูล
- สรุปผลการเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

 ปรับปรุง

- 125 5. วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดบันทึกนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนา เสาธงทุกวัน
ทุกระดับชั้น โดยมีครูที่ปรึกษาประจําชั้นประเมินเกณฑผานการเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ปการศึกษา 2553

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

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
625 คน
460 คน
402 คน
217 คน
233 คน
1,937 คน

จํานวนนักเรียนนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1/2553
2/2553
551 คน
547 คน
418 คน
381 คน
402 คน
361 คน
215 คน
215 คน
233 คน
233 คน
1,819 คน 1,737 คน

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
1/2553

2/2553

88.16
90.87
100
99.08
100
93.91

87.52
82.83
89.80
99.08
100
89.67

หมายเหตุ - ภาคเรียนที่ 1/2553 นักเรียนออกฝกงาน จํานวน 415 คน
- ภาคเรียนที่ 2/2553 นักศึกษาออกฝกงาน จํานวน 187 คน

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ปการศึกษา 2553
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
หมายเหตุ

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
ภาคเรียนที่ 1/2553
88.16
90.87
100
99.08
100
93.91

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
ภาคเรียนที่ 2/2553
87.52
82.83
89.80
99.08
100
89.67

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ

รอยละการเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง
ตลอดปการศึกษา 2553
87.84
86.85
94.90
99.08
100
91.79

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

- 126 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 คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 91.79
อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
สรุปผลการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
6. วิท ยาลั ย ฯ มี ก ารส ง เสริ ม การมี ม นุ ษ ย สั ม พั นธ ที่ ดี ใ ห กั บ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา โดยให นัก เรี ย น
นักศึกษา นํา เสนอผลงานโครงการวิชาชีพ ในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในงานมหกรรมโครงการ
วิชาชีพ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผูเรียนที่เขารวมโครงการทั้งหมดของแตละหองดังนี้
จํานวนผูเขารวมมหกรรมโครงการมาเปรียบเทียบกับผูเรียนทั้งหมดของแตละหอง ปการศึกษา 2553
ระดับ / สาขางาน
ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม
รวม
หมายเหตุ

จํานวน
โครงการ
6
9
5
60
18
12
28
10
148

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
24 คน
39 คน
17 คน
231 คน
89 คน
54 คน
125 คน
40 คน
619 คน

รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ

ผูเรียนรวม
โครงการ
24 คน
39 คน
17 คน
231 คน
89 คน
54 คน
125 คน
40 คน
619 คน

รอยละ
การเขารวมโครงการ
100
100
100
100
100
100
100
100
100

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

- 127 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 คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 100
อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- ภาพประกอบการจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพ
7. จากผลการเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษาในแตละชั้นป จากการเขารวมกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 มีผลดังตอไปนี้
จํานวนนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2553
1. นักเรียนชั้น ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 625 คน เขารวมกิจกรรม 608 คน คิดเปนรอยละ 97.28
2. นักเรียนชั้น ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 460 คน เขารวมกิจกรรม 443 คน คิดเปนรอยละ 96.30
3. นักเรียนชั้น ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จํานวน 402 คน เขารวมกิจกรรม 374 คน คิดเปนรอยละ 93.03
4. นักศึกษาชั้น ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 217 คน เขารวมกิจกรรม 210 คน คิดเปนรอยละ 96.77
5. นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จํานวน 233 คน เขารวมกิจกรรม 233 คน คิดเปนรอยละ 100
ตารางแสดงรอยละของนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2553
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม

รอยละผูเขารวมกิจกรรม การแขงขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
97.28
96.30
93.03
96.77
100
96.44
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รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน =
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
 100
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 คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 96.44
อยูในระดับ  ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล
- ภาพประกอบการจัดการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
- รายงานผลการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา การจัดการแขงขันกีฬาภายใน
สถานศึ ก ษา ประจํ าปก ารศึก ษา 2553 “ใบมะขามเกมส ต อตานยาเสพติด ส ง เสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง”
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ใหมี
บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมนุษยสมั พันธที่ดี

- 129 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที1่ .6
ตัวบงชี้ที่ 7

ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นตามเกณฑก ารสํา เร็ จ

วิธีดําเนินการ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(เก็บขอมูล)

วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียนแรกเขา ระดับชั้น ปวช. 3 ทุกสาขาวิชาโดยการตรวจสอบ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 แรกเขาปการศึกษา 2552 และนํามาหาคารอยละโดยเทียบ
เกณฑจาก สอศ.
2. นําผลสรุปเปนตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
3. วิธีการดูแลชวยเหลือผูเรียน
4. การพัฒนารายวิชาเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากตารางพบวา
1. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลดังนี้
1.1 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาการบัญชี , แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ, แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผา, แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ , แผนกวิชาการขาย, แผนก
วิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาการออกแบบ รอยละ 94.28, 93.54, 90.47, 89.18, 81.35, 79.41,
และ 79.16 ตามลําดับ
1.2 ระดับ ผลการดํ าเนิ นงานอยู ในเกณฑ พอใช ไดแ ก แผนกวิช าคอมพิว เตอรก ราฟ ก
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก รอยละ 69.23, 71.42 ตามลําดับ
1.3 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑปรับปรุง ไดแก แผนกวิชาคหกรรมการผลิต
รอยละ 54.54 ตามลําดับ
และเมื่อรวมทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ
85.94 ระดับผลการดําเนินงานอยูใน เกณฑดี

- 130 แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
2. แฟมครูที่ปรึกษา
3. แผนการจัดการเรียนรูและผลการเรียนของรายวิชาเปาหมาย
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 7
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จ การศึกษา
เทียบกับแรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑดี ไดแก แผนกวิชาการบั ญชี, แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ, แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผา, แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, แผนกวิชาการขาย, แผนกวิชาการ
เลขานุการ, และแผนกวิชาการออกแบบ รอยละ 94.28, 93.54, 90.47, 89.18, 81.35, 79.41, และ
79.16 ตามลําดับ
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 7
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑปรับปรุงมี 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาธุรกิจ
คาปลีก และแผนกวิชาคหกรรมการผลิต รอยละ 57.14 และ 54.54 ตามลําดับ
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา

ระดับผลการดําเนินงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับ

จํานวนนักเรียนแรกเขา

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปการศึกษา 2553 และภาคฤดูรอน แรกเขาปการศึกษา 2552 จําแนกตามระดับและสาขาวิชา

สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

21

19

90.47

ดี

สาขางานอาหารและโภชนาการ

31

29

93.54

สาขางานคหกรรมการผลิต

11

6

54.54

สาขางานบัญชี

140

132

94.28

สาขางานการขาย

59

48

81.35

สาขางานธุรกิจคาปลีก

21

15

71.42

สาขางานเลขานุการ

34

27

79.41

ดี

สาขางานคอมพิวเตอร

74

66

89.18

ดี

สาขางานการออกแบบ

24

19

79.16

ดี

สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก

26

18

69.23

พอใช

441

379 85.94

สาขางาน

รวม ปวช.

เกณฑการตัดสิน

1. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 75
ขึ้นไป = ดี
ดี
ปรับปรุง 2. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ
60 – 74 = พอใช
ดี
3. ผูสําเร็จการศึกษาต่าํ กวา
ดี
รอยละ 60 = ปรับปรุง
พอใช

ดี

- 132 ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวนนักเรียน
ระดับ

แรกเขา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ผูสําเร็จการศึกษา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

คิดคา
รอยละ

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรม
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

0

21

21

0

19

19

90.47

- สาขางานอาหารและโภชนาการ

5

26

31

5

24

29

93.54

- สาขางานคหกรรมการผลิต

1

10

11

1

5

6

54.54

4

136 140

4

128 132

94.28

- สาขางานการขาย

7

52

59

5

43

48

81.35

- สาขางานการเลขานุการ

0

34

34

0

27

27

79.41

- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

3

71

74

3

63

66

89.18

- สาขางานธุรกิจคาปลีก

1

20

21

1

14

15

71.42

- สาขางานการออกแบบ

6

18

24

3

16

19

79.16

- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก

6

20

26

4

14

18

69.23

33

408 441

26

353 379 85.94

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
ปวช. - สาขางานการบัญชี

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม

รวม ปวช.3

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 เมื่อเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษากับจํานวนนักเรียนแรก
เขาแลวพบวามีนักเรียน (พนสภาพ) ออกกลางคัน ดวยสาเหตุดังนี้
- ศึกษาตอที่อื่น
- ขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วัน
- ไมลงทะเบียนเรียน รวมถึงผูที่ยังไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553

- 133 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที1่ .6
ตัวบงชี้ที่ 8

ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นตามเกณฑก ารสํา เร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิธีดําเนินการ

(เก็บขอมูล)

วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผูสําเร็จการศึกษาดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากจํานวนนักศึกษาแรกเขา ระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาโดยการตรวจสอบ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 แรกเขาปการศึกษา 2552 และนํามาหาคารอยละโดยเทียบ
เกณฑจาก สอศ.
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากตารางพบวา
1. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลดังนี้
1.1 ระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑดี ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย,
แผนกวิชาการตลาด, แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รอยละ 100.00, 94.73, 91.26, 86.66, 84.61, และ 80.00 ตามลําดับ
1.2 ระดั บ ผลการดํ า เนิ น งานที่ อ ยู ใ นเกณฑ พ อใช ได แ ก แผนกวิ ช าคหกรรมศาสตร
รอยละ 66.66
และเมื่อรวมทุกสาขาวิชาในระดับ ปวส. ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ
88.40 ระดับผลการดําเนินงานอยูใน เกณฑดี

- 134 แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 8
การจัดการศึ ก ษาของสถานศึก ษาในระดับ ประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ ชั้นสู ง (ปวส.) มีผูสํ าเร็ จ
การศึกษาเทียบกับแรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑดี ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย, แผนกวิชาการตลาด, แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ , สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รอยละ 100.00, 94.73, 91.26, 86.66, 84.61 และ
80.00 ตามลําดับ
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 8
-

- 135 วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิท ยาลัยฯ จัดการศึก ษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผูสําเร็จการศึกษา ดังตารางตอไปนี้

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

แรกเขา
ระดับผลการดําเนินงาน

จํานวนนักเรียนแรกเขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

ระดับ

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ปการศึกษา 2553 แรกเขาปการศึกษา 2552 จําแนกตามระดับและสาขาวิชา

สาขางานเทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย

4

4

100.00

ดี

สาขางานอาหารและโภชนาการ

10

8

80.00

ดี

สาขางานคหกรรมศาสตร

9

6

66.66

สาขางานการบัญชี

103

94

91.26

สาขางานการตลาด

38

36

94.73

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

60

52

86.66

ดี

สาขางานการจัดการทั่วไป

26

22

84.61

ดี

250

222

88.80

ดี

สาขางาน

รวม ปวส.

เกณฑการตัดสิน

1. ผูสําเร็จการศึกษารอยละ
75 ขึ้นไป = ดี

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

- 136 ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนนักเรียน
แรกเขา

ผูสําเร็จการศึกษา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ปวส.

คิดคา
รอยละ

ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย

0

4

4

0

4

4

100.00

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2

8

10

2

6

8

80.00

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

2

7

9

1

5

6

66.66

- สาขาวิชาการบัญชี

5

98

103

4

90

94

91.26

- สาขาวิชาการตลาด

1

37

38

1

35

36

94.73

- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

7

53

60

5

47

52

86.66

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3

23

26

2

20

22

84.61

20

230 250

15

207 222 88.80

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

รวม ปวส.2

หมายเหตุ จํานวนนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 เมื่อเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษากับจํานวนนักเรียนแรกเขา
แลวพบวามีนักเรียน (พนสภาพ) ออกกลางคัน ดวนสาเหตุ
- ศึกษาตอที่อื่น
- ขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วัน
- ไมลงทะเบียนเรียน รวมถึงผูที่ยังไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553

- 137 ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนนักเรียน
แรกเขา

ผูสําเร็จการศึกษา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

คิดคา
รอยละ

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรม
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

0

21

21

0

19

19

90.47

- สาขางานอาหารและโภชนาการ

5

26

31

5

24

29

93.54

- สาขางานคหกรรมการผลิต

1

10

11

1

5

6

54.54

- สาขางานการบัญชี

4

136 140

4

128 132

94.28

- สาขางานการขาย

7

52

59

5

43

48

81.35

- สาขางานการเลขานุการ

0

34

34

0

27

27

79.41

- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

3

71

74

3

63

66

89.18

- สาขางานธุรกิจคาปลีก

1

20

21

1

14

15

71.42

สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานการออกแบบ

6

18

24

3

16

19

79.16

- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก

6

20

26

4

14

18

69.23

รวม ปวช.3

33

408 441

26

353 379 85.94

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
ปวช.

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย

0

4

4

0

4

4

100.00

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2

8

10

2

6

8

80.00

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

2

7

9

1

5

6

66.66

- 138 จํานวนนักเรียน
ระดับ

แรกเขา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ผูสําเร็จการศึกษา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

คิดคา
รอยละ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี

5

98

103

4

89

93

90.29

- สาขาวิชาการตลาด

1

37

38

1

35

36

94.73

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

7

53

60

5

47

52

86.66

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3

23

26

2

20

22

84.61

รวม ปวส.2

20

230 250

15

206 221 88.40

นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

53

638 691

41

559 600 86.83

- 139 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.6
ตัวบงชี้ 9

ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

วิธีดําเนินการ ( เก็บขอมูล )
สถานศึก ษาไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แกผูสําเร็จ การศึกษาเพื่อใหผูเ รียนมี
ความรู ความเขาใจและมีทักษะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุง และพัฒนาทักษะดานวิชาชีพไดดียิ่งขึ้น และผูเรียนมีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ประชุมบุคลากรผูเ กี่ยวของฝายวิชาการ
2. จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. คําสั่ง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประชุม เรือ่ ง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. ดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. สรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
8. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผูทสี่ อบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงาน ( ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ )
ผลจากการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษาหลัก สูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ( ปวช. ) แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังสรุปผล
ขอมูลตอไปนี้

- 140 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
นร./นศ.
ทั้งหมด

จํานวน นร./นศ.
ที่เขารับการประเมิน

หมายเหตุ

ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา
คหกรรม

19

19

29

29

8

8

134

134

49

49

- การเลขานุการ

29

29

พณิชยการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

69

69

ศิลปกรรม
- การออกแบบ

19

19

ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอรกราฟก

20

20

376

376

อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
พณิชยการ
- การบัญชี
พณิชยการ

พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

- การขาย
พณิชยการ

รวม

หมายเหตุ : การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ไดดําเนินการประเมินกอนที่จะจบ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2553

- 141 ตารางแสดงจํานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ที่เขารับการประเมิน
และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปการศึกษา 2553
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนนร./นศ.
ที่จบการศึกษา

ผานการประเมิน

ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา
คหกรรม

19

19

29

29

6

6

132

132

48

48

27

27

66

66

19

19

- คอมพิวเตอรกราฟก

18

15

รวม

364

361

อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
พณิชยการ
- การบัญชี
พณิชยการ

พาณิชยกรรม

- การขาย
พณิชยการ
- การเลขานุการ
พณิชยการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

- การออกแบบ
ศิลปกรรม

- 142 ตารางแสดงรอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3
แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2553
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน นร./นศ.

ผานการประเมิน

ที่จบการศึกษา

( จํานวน )

19

19

100.00

29

29

100.00

6

6

100.00

132

132

100.00

48

48

100.00

27

27

100.00

66

66

100.00

19

19

100.00

18

15

83.33

364

361

99.17

คิดเปนรอยละ

ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา
คหกรรม

อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
พณิชยการ
- การบัญชี
พณิชยการ

พาณิชยกรรม

- การขาย
พณิชยการ
- การเลขานุการ
พณิชยการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

- การออกแบบ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

- 143 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2553
หลักสูตร

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

364

ผูผานการ
ประเมิน

คิดเปนรอยละ

361

99.17

นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช. จํานวน 364 คน ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพจํานวน 361 คน คิดเปนรอยละ 99.17
แหลงขอมูล
1. แผนกวิชา
2. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา/ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ (การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ)
3. งานทะเบียน
จุดเดน
1. ผูสําเร็จการศึกษาเห็นความสําคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูส ําเร็จการศึกษาทุกคนเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาชีพ
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

- 144 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.6
ตัวบงชี้ 10

ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผ านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีดําเนินการ ( เก็บขอมูล )
สถานศึก ษาไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แกผูสําเร็จ การศึก ษาเพื่อใหผูเ รียน
มีความรู ความเขาใจและมีทักษะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุง และพัฒนาทักษะดานวิชาชีพไดดียิ่งขึ้น และผูเรียนมีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ประชุมบุคลากรผูเ กี่ยวของฝายวิชาการ
2. จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. คําสั่ง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประชุม เรือ่ ง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. ดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. สรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
8. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผูทสี่ อบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงาน ( ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ )
ผลจากการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษาหลัก สูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.2) แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ดังสรุปผลขอมูลตอไปนี้

- 145 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา

คหกรรม

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน นร./นศ. จํานวน นร./นศ. หมาย
ทั้งหมด
ที่เขารับการประเมิน เหตุ

เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

4

4

อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร

8

8

คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร

6

6

การบัญชี
- การบัญชี

94

94

การตลาด
- การตลาด

36

36

การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป

22

22

คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

54

54

รวม

224

224

หมายเหตุ : การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ไดดําเนินการประเมินกอนที่จะจบ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2553

- 146 ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ที่เขารับการประเมิน
และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2553
ประเภทวิชา

จํานวนนร./นศ.

ผานการประเมิน

ที่จบการศึกษา

( จํานวน )

4

4

8

8

6

6

93

93

36

36

22

22

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

52

52

รวม

221

221

สาขาวิชา/สาขางาน
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร
การบัญชี
- การบัญชี
การตลาด

บริหารธุรกิจ

- การตลาด
การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

- 147 ตารางแสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2
แตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2553
ประเภทวิชา

จํานวนนร./นศ. ผานการประเมิน

คิดเปน

ที่จบการศึกษา

(จํานวน)

รอยละ

4

4

100.00

8

8

100.00

6

6

100.00

93

93

100.00

36

36

100.00

22

22

100.00

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

52

52

100.00

รวม

221

221

100.00

สาขาวิชา/สาขางาน
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร
การบัญชี
- การบัญชี
การตลาด

บริหารธุรกิจ

- การตลาด
การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

- 148 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2553
หลักสูตร

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

221

ผูผานการ
ประเมิน

คิดเปนรอยละ

221

100.00

นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวส. จํานวน 221 คน ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 100.00
แหลงขอมูล
1. แผนกวิชา
2. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา/ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ (การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ)
3. งานทะเบียน
จุดเดน
1. ผูสําเร็จการศึกษาเห็นความสําคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูส ําเร็จการศึกษาทุกคนเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาชีพ
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

- 149 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.7
ตัวบงชี้ที่ 11

ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรูและทักษะในการหางานทําการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ /ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป

วิธีดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ทําหนังสือเวียนขอความรวมมือจากอาจารยทปี่ รึกษาชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ที่กําลังจะจบ
การศึกษาใหนักเรียน - นักศึกษากรอกที่อยูและขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการทํางาน
3. สํารวจรายชื่อนักเรียนชั้นปวช. 3 ที่เรียนตอที่วิทยาลัยฯ
4. พิมพไปรษณียบัตรและซองจดหมายสงไปตามที่อยูที่ไดสํารวจไวแลวตามขอ 2 ยกเวนผูทมี่ ี
รายชื่อตามขอ 3
5. สอบถามจากเพื่อนนักศึกษาทีก่ ลับมาติดตอธุระกับวิทยาลัยฯ หรืองานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
6. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน - นักศึกษาจากหองเดิมทีเ่ รียนตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. สํารวจผูที่ไมสงไปรษณียบัตรกลับและติดตามสอบถามดวยโทรศัพทใหชวยสงไปรษณียบัตรกลับ
หรือตอบคําถามทางโทรศัพท
8. รวบรวมขอมูลและสรุปการดําเนินงานรายงานคณะกรรมการ วิทยาลัยฯและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการดําเนินงาน
จากการสํารวจขอมูลไดผลเปนดังนี้
1. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทัง้ หมด 127 คน คิดเปนรอยละ 22.12
แยกเปน ปวช. 84 คน คิดเปนรอยละ 19.62 ปวส. 43 คน คิดเปนรอยละ 29.45
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 447 คน คิดเปนรอยละ 77.87
แยกเปนปวช. 344 คน คิดเปนรอยละ 80.31 ปวส. 103 คน คิดเปนรอยละ 70.54
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขาวิชาทั้งหมด 392 คน คิดเปนรอยละ 87.69
ปวช. 301 คน คิดเปนรอยละ 86.33 คน ปวส. 91 คน คิดเปนรอยละ 88.34
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอไมตรงสาขาวิชาทั้งหมด 59 คน คิดเปนรอยละ 13.19
ปวช. 47 คน คิดเปนรอยละ 13.66 ปวส. 12 คน คิดเปนรอยละ 11.65
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทัง้ หมด 574 คน แยกเปน ปวช. 428 คน ปวส. 146 คน
6. จํานวนของผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระในแตละสาขาแยกไดดังนี้

- 150 ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

6
3
0
45
7
2
12
5
2
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

35.29
10.34
0.00
31.69
11.29
5.71
17.14
35.71
18.18
5.88

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3
2
2
13
10
13

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

33.33
11.76
40.00
27.08
33.33
35.13

ปวส.

7. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขา แยกไดดังนี้
ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
17
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
29
สาขาวิชาคหกรรม
14
สาขาวิชาการบัญชี
142
สาขาวิชาการขาย
62
สาขาวิชาการเลขานุการ
35
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
70
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
14
สาขาวิชาการออกแบบ
11
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
34

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

- 151 ปวส.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

9
17
5
48
30
37

คน
คน
คน
คน
คน
คน

7. จํานวนของผูที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทําทัง้ ภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ 127 คน
คิดเปนรอยละ 22.12 แยกไดดังนี้
ปวช. 84 คน คิดเปนรอยละ 19.62 แยกเปนสาขาวิชา คือ
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
6 คน
คิดเปนรอยละ
35.29
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3 คน
คิดเปนรอยละ
10.34
สาขาวิชาคหกรรม
0 คน
คิดเปนรอยละ
0.00
สาขาวิชาการบัญชี
45 คน
คิดเปนรอยละ
31.69
สาขาวิชาการขาย
7 คน
คิดเปนรอยละ
11.29
สาขาวิชาการเลขานุการ
2 คน
คิดเปนรอยละ
5.71
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
12 คน
คิดเปนรอยละ
17.14
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
5 คน
คิดเปนรอยละ
35.71
สาขาวิชาการออกแบบ
2 คน
คิดเปนรอยละ
18.18
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
2 คน
คิดเปนรอยละ
5.88
ปวส. 43 คน คิดเปนรอยละ 29.45
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3
2
2
13
10
13

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

33.33
11.76
40.00
27.08
33.33
35.13

- 152 แหลงขอมูล / อางอิง
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลผูส ําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552
3. รายงานโครงการปจฉิมนิเทศ
สรุปผลการประเมิน

 ดี



จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 11
นักเรียน นักศึกษาสวนมากจะศึกษาตอในระดับสูง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้
1. ผูตอบแบบสํารวจตอบไมครบทุกประเด็น
2. ตองใชวิธีการติดตามหลายวิธีและหลายระยะ

พอใช

 ปรับปรุง

- 153 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.8
ตัวบงชี้ที่ 12

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลัก ษณะที่พึง ประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ในปก ารศึกษา 2552 ของวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรี โดยขอคําถามครอบคลุม คุณสมบัติห ลัก
3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา คือ
1. ความรู ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ
2. ความรู ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากการสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ ที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จํานวน 127 ฉบับ
สถานประกอบการตอบกลับ 114 ฉบับ เปนสถานประกอบการภาครัฐ 26 แหง ภาคเอกชน 88
แหง ผูตอบเปนชาย 2 คน ผูตอบเปนหญิง 112 คน ระดับการศึกษา ปวช. 73 คน ปวส. 41 คน จําแนก
เปนสาขาวิชา ดังนี้
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 4 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
จํานวน 3 คน สาขาวิ ชาการบั ญ ชี จํ านวน 40 คน สาขาวิชาการขาย จํ านวน 5 คน สาขาวิ ชาการ
เลขานุการ จํานวน 2 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 10 คน สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก จํานวน
5 คน สาขาวิชาการออกแบบ จํานวน 2 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 2 คน
ระดับ ปวส. สาขาวิชาผาและเครื่องแตง กาย จํานวน 3 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
จํานวน 2 คน สาขาวิชาคหกรรม จํานวน 2 คน สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 13 คน สาขาวิชาการขายและ
การตลาด จํานวน 10 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 11 คน

- 154 สัมฤทธิ์ผล
จากการตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. จํานวน 73 ฉบับ ไดคาเฉลี่ย (x) = 4.27 อยูในระดับพึงพอใจ คือ ระดับมาก วิเคราะหขอมูล
ได วา ผูป ระกอบการ/ผูจ า งมี ความพึ ง พอใจต อผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาปก ารศึ ก ษา 2552 ของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับชั้น ปวช. ทั้งหมด 87 คน คิดเปนรอยละ 4.44 ซึ่งอยูในเกณฑที่ ดี
จากการตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวส. จํานวน 41 ฉบับ ไดคาเฉลี่ย (x) = 4.57 ที่อยูในระดับพึงพอใจ คือ มากที่สุด วิเคราะหขอมูล
ได วา ผูป ระกอบการ/ผูจ า งมี ความพึ ง พอใจต อผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาปก ารศึ ก ษา 2552 ของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับชั้น ปวส. ทั้งหมด 114 คน คิดเปนรอยละ 4.44 ซึ่งอยูในเกณฑ ดี
จากการตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับ นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จํานวน 114 ฉบับ ไดคาเฉลี่ย (x) = 4.42 อยูในระดับพึงพอใจ คือ
มาก วิเคราะหขอมูลไดวา ผูประกอบการ/ผูจางมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ทั้งระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. ทั้งหมด 114 คน คิดเปนรอยละ
4.44 ซึ่งอยูในเกณฑ ดี
สัมฤทธิ์ผล
จากตารางแสดงขอมูล การสํารวจความพึง พอใจของผูประกอบการ/หัวหนางานที่รับผูสําเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ระดั บ ชั้ น ปวช. ตามสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอน จํ า นวน
9 แผนกวิชา โดย
ดา นที่ 1 คื อ นัก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา มี ความรูค วามสามารถตามสาขาวิ ชาที่เ รีย น อยู ในระดั บ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.64
ดานที่ 2 คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรูความสามารถในการสื่อสาร รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น
ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคและมีมนุษยสัมพันธที่ดี อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.25
ดานที่ 3 คือ นักเรียน นักศึกษา มีกิริยาวาจาสุภาพ มีความตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย สุจริต
ในการปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.81
จากตารางแสดงขอมูล การสํารวจความพึงพอใจของผูป ระกอบการ/หัวหนางาน ที่รับผูสําเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ระดั บ ชั้ น ปวส. ตามสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอน จํ า นวน
6 แผนกวิชา โดย

- 155 ดานที่ 1 คือ นักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน อยูในระดับ มากที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.68
ดานที่ 2 คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรูความสามารถในการสื่อสาร รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น
ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคและมีมนุษยสัมพันธที่ดี อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52
ดานที่ 3 คือ นักเรียน นักศึกษา มีกิริยาวาจาสุภาพ มีความตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต ใน
การปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.67
จากตารางแสดงขอมูล การสํารวจความพึงพอใจของผูป ระกอบการ/หัวหนางาน ที่รับผูสําเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ดังนี้
ดา นที่ 1 คื อ นัก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา มี ความรูค วามสามารถตามสาขาวิ ชาที่เ รีย น อยู ในระดั บ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.66
ดานที่ 2 คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรูความสามารถในการสื่อสาร รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น
ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคและมีมนุษยสัมพันธที่ดี อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.38
ดานที่ 3 คือ นักเรียน นักศึกษา มีกิริยาวาจาสุภาพ มีความตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย สุจริต ใน
การปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.24
แหลงขอมูล / อางอิง / เอกสารหลักฐาน
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. จากแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
3. งานแนะแนว
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 12
แบบสํารวจครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

- 156 มาตรฐานที่ 1
ขอกําหนดที่ 1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้

ขอกําหนดที่ 1.9
ตัวบงชี้ที่ 13

ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
2. กําหนดทําเลที่ตั้ง ลักษณะอาคารสถานที่ การจัดสรรพื้นที่ภายในศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ในสถานศึกษา
3. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
4. การกําหนดหลักสูตรบมเพาะผูประกอบการของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
5. การดําเนินการบมเพาะผูประกอบการของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
6. การประเมินผลการบมเพาะผูประกอบการของศูนยบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
7. ความสําเร็จของการบมเพาะผูประกอบการในสถานศึกษา
8. การดําเนินโครงการภายใตการนิเทศในระดับชมรมฯ
9. การหารายไดระหวางเรียนชวงภาคฤดูรอน และระหวางป
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนผูเรียนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
ในแตละสาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป มีดังนี้
แผนกวิชา/ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน/ จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่
นักศึกษาทั้งหมด
มีรายไดระหวางเรียน

จํานวนผูเรียนที่สามารถวางแผน
และมีรายไดระหวางเรียน
จํานวน

รอยละ

แผนกวิชาผาและ
เครื่องแตงกาย
ปวช.

35

35

35

100

ปวส.

4

4

4

100

39

39

39

100

รวม
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แผนกวิชา/ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน/ จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่
นักศึกษาทั้งหมด
มีรายไดระหวางเรียน

จํานวนผูเรียนที่สามารถวางแผน
และมีรายไดระหวางเรียน
จํานวน

รอยละ

อาหารและโภชนาการ
ปวช.

60

35

35

58.33

ปวส.

30

30

30

100

90

65

65

72.22

ปวช.

23

18

18

78.28

ปวส.

11

8

8

72.72

34

26

26

76.47

ปวช.

267

132

132

49.43

ปวส.

162

94

94

58.02

429

226

226

52.68

ปวช.

114

104

104

91.22

ปวส.

64

60

60

93.75

178

164

164

92.13

ปวช.

62

56

56

90.32

ปวส.

49

48

48

97.95

112

104

104

92.85

ปวช.

144

144

144

100

ปวส.

122

100

100

81.96

รวม

266

244

244

90.98

รวม
คหกรรมการผลิต

รวม
การบัญชี

รวม
การขายและการตลาด

รวม
การจัดการทั่วไป

รวม
คอมพิวเตอรธุรกิจ
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แผนกวิชา/ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน/ จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่
นักศึกษาทั้งหมด
มีรายไดระหวางเรียน

จํานวนผูเรียนที่สามารถวางแผน
และมีรายไดระหวางเรียน
จํานวน

รอยละ

การโรงแรมและ
การทองเที่ยว
ปวช.

25

24

24

96.00

25

24

24

96.00

67

40

40

59.70

67

40

40

59.70

ปวช.

83

52

52

62.65

รวม

83

52

52

62.65

รวม
การออกแบบ
ปวช.
รวม
คอมพิวเตอรกราฟก

80.00

รวมรอยละทั้งหมด
แหลงขอมูล/อางอิง
1. ศูนยบมเพาะผูป ระกอบการ
2. แผนกวิชา
3. แผนธุรกิจ
4. รายงานการฝกประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ
5. สรุปรายงานโครงการหารายไดระหวางเรียน
6. เอกสารรับรองการหารายไดระหวางเรียนของสถานประกอบการ
สรุปผลการประเมิน


ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 13
1 . สถานศึกษามีสถานที่ตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษามีการวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 13
-
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ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ ผลการประเมิน
การดําเนินงาน
1. รอยละของผูเ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม - ดี>74
รอยละ 94.60
ดี
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
2. รอยละของผูเ รียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการ
- ดี>74
รอยละ 77.27
ดี
เรียนรู (เกี่ยวกับผูยื่นคํารอง)
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
3. รอยละของผูเ รียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง - ดี>74
รอยละ 90.88
ดี
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญ
 หาใน
- พอใช 60 – 74
การปฏิบัตงิ านอาชีพไดอยางเปนระบบ
- ปรับปรุง<60
4. รอยละของผูเ รียนที่มีทกั ษะในการสื่อสารดานการ - ดี>74
รอยละ 76.98
ดี
ฟง การอาน การเขียนและการสนทนาทัง้
- พอใช 60 – 74
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
- ปรับปรุง<60
5. รอยละของผูเ รียนที่มีความสามารถใชความรูและ - ดี>74
รอยละ 94.87
ดี
เทคโนโลยีทจี่ ําเปนในการศึกษาคนควาและ
- พอใช 60 – 74
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
- ปรับปรุง<60
6. รอยละของผูเ รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ - ดี>74
รอยละ 96.44
ดี
ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมี
- พอใช 60 – 74
มนุษยสัมพันธที่ดี
- ปรับปรุง<60
7. รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการ - ดี>74
รอยละ 85.94
ดี
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - พอใช 60 – 74
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ปรับปรุง<60
8. รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการ - ดี>74
รอยละ 86.83
ดี
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - พอใช 60 – 74
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ปรับปรุง<60
9. รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
- ดี>74
รอยละ 99.17
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน
- พอใช 60 – 74
มาตรฐานวิชาชีพ
- ปรับปรุง<60

- 160 ตัวบงชี้
10. รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทีผ่ านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
11. รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
13. รอยละของผูเ รียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน

เกณฑเชิงปริมาณ
-

ดี>59
พอใช 50 – 59
ปรับปรุง<50
ดี>59
พอใช 50 – 59
ปรับปรุง<50
ดี 4.00-5.00
พอใช 3.50-3.99

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 91.99

ดี



= 4.44

ดี

ปรับปรุง1.00-3.49

- ดี>60
- พอใช 50 – 59
- ปรับปรุง<50
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

รอยละ 80.00

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1 – 13
จุดที่ตองพัฒนา จุดเดนมาตรฐานที่ 1
1. ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
2. ผูเ รียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบได
3. ผูเรียนมีความรูในการปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร โดยสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพในการผลิตชิ้นงานได
4. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
5. มีการดําเนินโครงการตาง ๆ ในการสรางจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา
6. วิทยาลัยฯ มีการรณรงคเรื่องการแตงกายเพื่อพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม
7. มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ชัดเจน

ดี

ดี

- 161 8. ผูสําเร็จการศึกษาใหความสําคัญตอการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
9. นักเรียน นักศึกษามีอัตราการศึกษาตอในระดับสูง
10. การเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวส.
มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับดี
11. นักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
จุดที่ตอ งพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1
ควรใชวิธีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลายวิธีและหลายระยะ
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ประสานงานแผนกวิชาในการติดตาม
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับ สถานประกอบการในการพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ
ตัวบงชี้ที่ 14

ความตองการของตลาดแรงงาน
รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับ ปวช. และ
ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขางาน โดยมีก ารปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถิ่นโดยดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร และแผนการเรียนอยางตอเนื่อง

- 163 ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอน และไดมีการพัฒนา
ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตร

ประเภทวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. ประเภทวิชาคหกรรม
พุทธศักราช 2545
ปรับปรุง 2546 (ปวช.)
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
การโรงแรมและการทองเทีย่ ว

ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
การทองเทีย่ ว

ศิลปกรรม
ศิลปกรรม

การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก

จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด
49
48
48
50
49
53
54
43
48

จํานวน
รายวิชาที่มี
การพัฒนา
49
48
48
50
49
53
54
43
48

50
47

50
47

คิดเปน
รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ประเภทวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. ประเภทวิชาคหกรรม
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546
(ปวส.)
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
บริหารงานคหกรรมศาสตร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คาเฉลี่ย

สาขางาน
การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
การประกอบอาหาร
การบริหารงานคหกรรม
ศาสตร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด
35
35
35

จํานวน
รายวิชาที่มี
การพัฒนา
35
35
35

34
34
35
34
783

34
34
35
34
783

คิดเปน
รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100

- 165 ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือ แผนการเรียน
ที่ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และชุมชน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

สาขาวิชาที่เปดสอน
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
พณิชยการ

การโรงแรมและการทองเที่ยว
ศิลปกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธรุ กิจ

หลักสูตร
สาขางานที่เปดสอน
ฐาน
สมรรถนะ
ตัดเย็บเสื้อผา
1
อาหารและโภชนาการ
1
คหกรรมการผลิต
1
การบัญชี
1
การขาย
1
การเลขานุการ
1
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
1
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
1
การทองเที่ยว
1
การออกแบบ
1
คอมพิวเตอรกราฟก
1
การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
1
การประกอบอาหาร
1
การบริหารงานคหกรรม
1
ศาสตร
การบัญชี
1
การตลาด
1
การจัดการทั่วไป
1
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
1

ผลสัมฤทธิ์
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช.
6 แผนกวิชา 11 สาขางาน และ ระดับ ปวส.7 แผนกวิชา 7 สาขางาน รวม 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 คิดเปน
รอยละ 100

- 166 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรี ใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
กําหนดจํานวนรายวิชา หนวยกิต ของหมวดวิชาตาง ๆ อยางชัดเจน ไดแก
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
ในแตล ะหลัก สู ตร ไดมี ก ารปรั บ ปรุง เปลี่ย นแปลงรายวิ ชา เพื่ อใหส อดคลอ งกั บ ความตอ งการของ

ตลาดแรงงาน ซึ่งในหลักสูตรมีจํานวนรายวิชาใหเลือกอยางหลากหลาย โดยแตละแผนกวิชา จะเปนผูเลือก
รายวิชาใหเหมาะกับมาตรฐานรายวิชา กลุมผูเรียนโดยกําหนดใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะเมื่อผูเรียน
เรียนครบตามโครงสรางแลวสามารถประกอบอาชี พอิสระได เมื่อผูเรียนเรียนครบตามโครงสรางแลว
สามารถประกอบอาชีพอิสระได เมื่อผูเรียนจบการศึกษาแลวสามารถนําไปประกอบอาชีพและสรางอาชีพ
อิสระได และสามารถสรางรายไดระหวางเรียน ในการจัดรายวิชาใหกับผูเ รียนโดยสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานซึ่งวิทยาลัยฯ มีหลักการดําเนินการดังตอไปนี้
1. ศึกษาคูมือการใชหลักสูตร และทําความเขาใจหลักการ จุดมุงหมาย และหลักเกณฑ การใช
หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา และระเบียบการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรนั้น ๆ
2. พิจารณารายวิชาที่สามารถจัดใหนักเรียนเรียนในสถานประกอบการ (ซึ่งตอมาไดมีการปรับปรุง
โดยการใช รายวิชาฝกงานไปเรียนในสถานประกอบการแทนรายวิชาที่กําหนด)
3. แผนกวิชาประชุมเพื่อพิจารณาเลือกวิชาในหลักสูตรที่เปดสอน
4. จัดทําหลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรในระดับ ปวช. 6 ภาคเรียน
และระดับ ปวส. 4 ภาคเรียน
5. ตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตร
6. นําเสนอแผนการเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติใช
7. รวบรวมเผยแพรในคูมือนักเรียน นักศึกษา และเว็บไซตของวิทยาลัยฯ

- 167 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีตอนักศึกษาฝกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระยะเวลาการฝกงาน 1 ภาคเรียน
ระดับคะแนน 3 = ดี, 2 = พอใช, 1= ตองปรับปรุง, 0 = ไมผาน
ที่

รายการประเมิน

3

2

1

0

1

การแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกระเบียบ

86.54

7.31

6.15

-

2

การตรงตอเวลาและมาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

87.54

8.70

-

3.76

3

การปฏิบัติงานตามคําสั่ง และวางตนอยูในระเบียบวินัย

86.09

12.46

-

-

4

ความซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ

90.15

9.85

-

-

5

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการทํางานไดดี

89.33

10.67

-

-

6

มีทัศนคติที่ดีตองานและหนวยงาน

89.50

10.50

-

-

7

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

84.03

15.97

-

-

8

มีความตั้งใจ อดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน

88.57

10.00

1.25

-

9

สามารถปฏิบัติงานถูกตองตามลักษณะงาน

91.49

8.51

-

-

10 สามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยภายในเวลาที่กําหนด

96.68

3.32

-

-

11 มีความรอบคอบในการทํางาน

93.74

6.26

-

-

12 ผลงานไดมาตรฐาน

93.33

6.67

-

-

13 รูจักใชวัสดุอยางประหยัด

90.83

9.17

-

-

14 ทํางานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน

87.79

12.21

-

-

15 รูจักใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ อยางถูกตองและระมัดระวัง 95.30

4.70

-

-

16 มีน้ําใจ ใหความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

94.59

5.41

-

-

17 คํานึงถึงความปลอดภัยในขณะทํางาน

91.31

8.69

-

-

18 สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี

92.30

7.70

-

-

19

93.48

6.52

-

-

80.88

19.12

-

-

88.67

10.78

0.37

0.18

มีความสุภาพ ออนนอม

20 สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดี
คาเฉลี่ย

- 168 จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงานของ
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรี จากจํานวนสถานประกอบการภายนอกและภายในวิท ยาลัยฯ ตาม
สาขาวิชาและสาขางาน รวมทั้งสิ้น 168 สถานประกอบการ ตลอดภาคเรียน ผลปรากฏวาระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 88.67
จากการสํารวจการเปดสอนตามหลักสูตร และการจัดทําแผนการเรียนใหสอดคลองกับผูเรียนและ
ตลาดแรงงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องรวมถึงการ
นําไปใชในการเปดสอนหลักสูตรแตละระดับในสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน มีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 76 คน เพศชาย 11 คน เพศหญิง 65 คน ดังขอมูลตามตาราง
ที่

รายการประเมิน

1 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1 ปรับปรุงระบบวิธีและเทคนิคการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
1.3 มุงเนนการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเนนความเปนไทย ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ
1.4 จัดหลักสูตรใหสนองความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับทองถิ่น
1.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานการศึกษา
1.6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย
17. จัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดานบริหาร
2.1 มีการบริหารและจัดการอยางมีระบบ
3. ดานทรัพยากร
3.1 จัดสื่อโสตทัศนูปกรณ นวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนนําเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานอยาง
เพียงพอ
3.2 นําทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น มาใชพฒ
ั นาการเรียน
การสอน
3.3 สงเสริมการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด และคุมคา โดยเนน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการเรียนการสอน

2.81

ระดับความ
คิดเห็น
0.15
ดี

2.89
2.94

0.15
0.05

ดี
ดี

2.88
2.93
2.96
2.97
2.89

0.02
0.96
0.03
0.02
0.14

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2.89

0.01

ดี

2.89

0.14

ดี

2.96

0.03

ดี

x

S.D

- 169 ผลการประเมิน
จากการสอบถามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2553 พบวา ครูผูสอนมีความเห็นวา การกําหนดนโยบายการจัดระบบการปฏิบัติงานในการ
เปดสอนหลัก สูตรแตล ะระดับ ในสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน มีความสอดคลองในแตละหัวขอการ
ประเมินอยูในระดับ ดี ทุกหัวขอการประเมิน โดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต 2.81-3.00
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. แบบสอบถาม
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 14
วิทยาลัย ฯ มีการเปดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย และมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 14
-

- 170 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมหรือ
บูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรม การใชสื่อการสอน การวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศ
การสอน และประเมินผลการสอนโดยรองฝายวิชาการ และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1.
2.
3.
4.

สํารวจจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
สํารวจจํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
สํารวจการนิเทศการสอน
ขอมูลการประเมินคุณภาพการสอน

ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู รอยละ 93.23
ผลการนิเทศการสอน อยูในระดับ ดี
ผลการประเมินคุณภาพการสอน อยูในระดับ ดี
มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู อยูในระดับ ดี
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รอยละ 93.23

แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง
1. แผนการเรียน
2. แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
3. บันทึกหลังการสอน
4. การนิเทศการสอนของฝายวิชาการ

- 171 ขอกําหนดที่ 2.2
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตารางแสดงระดับคุณภาพการจัดทําแผนการเรียนรูที่มีการบูรณาการอยางตอเนื่อง
จํานวน จํานวน
หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

สาขางานที่เปดสอน

รายวิชา แผน คิดเปน
ตลอด การสอน รอยละ
หลักสูตร

ที่สง

ตัดเย็บเสื้อผา

49

48

97.95

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

48

48

100

คหกรรม

คหกรรมการผลิต

48

46

95.83

พณิชยการ

การบัญชี

50

48

96.00

(ปรับปรุง 2546) พณิชยการ
(ปวช.)
พณิชยการ

การขาย

49

47

95.91

การเลขานุการ

53

51

96.22

พณิชยการ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

54

51

94.44

พณิชยการ

สาขางานธุรกิจคาปลีก
(ทวิภาคี)

43

41

95.34

การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว

การทองเที่ยว

48

30

92.50

ศิลปกรรม

การออกแบบ

50

45

90.00

ศิลปกรรม

คอมพิวเตอรกราฟก

34

31

91.17

การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง

35

34

97.14

35

34

97.14

37

35

94.59

ประกาศนียบัตร ผาและเครื่องแตงกาย
วิชาชีพ
พุทธศักราช
2545

ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีผาและ
วิชาชีพชั้นสูง เครื่องแตงกาย

พุทธศักราช 2546 อาหารและโภชนาการ หลักการประกอบอาหาร
(ปวส.)
การบริหารงานคหกรรม การบริหารงานคหกรรม
ศาสตร

ศาสตร

- 172 จํานวน จํานวน
หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด
วิชาชีพชั้นสูง
การจัดการทั่วไป
พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(ปวส.)
ธุรกิจ
คาเฉลี่ย

สาขางานที่เปดสอน

รายวิชา แผน คิดเปน
ตลอด การสอน รอยละ
หลักสูตร ที่สง

การบัญชี

34

32

94.11

การตลาด

34

32

94.11

การจัดการทั่วไป

35

33

94.28

คอมพิวเตอรธุรกิจ

34

31

91.17

783

730

93.23

จากตารางแสดงสาขาวิชา สาขางาน ที่สถานศึกษาเปดสอนตามโครงสรางหลักสูตรทั้งระดับ ปวช.
และปวส. และมีนโยบายใหผูสอนทุกทานจัดทําแผนการสอนสงทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 รายวิชา สวน
รายวิชาที่ไมไดจัดทําแผนการสอนใหจัดทําโครงการสอน และจัดทําแผนการสอนรายวิชาละ 1 หนวย ซึ่ง
จากการตรวจสอบของฝายวิชาการ ผูสอนไดจัดทําแผนการสอนจํานวน 730 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมด
783 รายวิชา คิดเปนรอยละ 93.23
(เอกสารอ า งอิ ง แผนการเรี ย น แผนการสอน และรายงานสรุ ป การสง แผนการสอน และ
โครงการสอน ของฝายวิชาการ)
ระดับคุณภาพของการจัดทําแผนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการฝก
ทักษะวิชาชีพ การฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ และพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอน

- 173 ตารางแสดงคุณภาพของการจัดทําแผนการสอนของครู
ปการศึกษา 2553 ประเมินโดยฝายวิชาการ
จากจํานวนแผนการสอน 192 แผน
ระดับคุณภาพของแผนการ
ที่

รายการประเมิน

สอน
ดี

ระดับ
คะแนน

พอใช ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)

1

มีการแบงหนวยการสอนที่เหมาะสม

192

-

-

1.00

ดี

2

การวิเคราะหหลักสูตร

182

10

-

0.94

ดี

3

เนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคลองกับ

190

2

-

0.98

ดี

192

-

-

1.00

ดี

หนวยการสอน
4

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม มีขั้นนําเขาสูบทเรียนขั้น
ดําเนินการสอนและขั้นสรุป

5

งานที่มอบหมายทุกหนวยการเรียนการสอน
ทุกขั้นตอนการสอน

190

2

-

0.98

ดี

6

มีการวัดผลและประเมินผลในแตละหนวย
ทั้ง กอนเรียน และหลังเรียน ตามสภาพจริง

192

-

-

1.00

ดี

7

มีการใชสื่อที่หลากหลาย

185

7

-

0.96

ดี

8

มีใบงาน ใบมอบหมายงาน และใบความรู

190

2

-

0.98

ดี

9

มีการพัฒนาแผนการสอนใหเปนปจจุบัน

184

8

-

0.95

ดี

10 มีบันทึกหลังการสอนและนําไปพัฒนา

192

-

-

1.00

ดี

11 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

192

-

-

1.00

ดี

12 มีการจัดทําโครงการสอน และแผนการสอน
1 หนวยรายวิชา

189

3

-

0.98

ดี

- 174 จากตารางพบวา การจัดทํ าแผนการสอนของครู ในปก ารศึ ก ษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 มีคุณภาพในการจัดทําแผนการสอนอยูในระดับดี อยูในระดับคะแนน 1.00-0.94
สถานศึกษามีการวางแผนและกําหนดนโยบายในการปฏิรูปการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
การพัฒนาอยางชัดเจนทั่วถึงทุกประเภทวิชา สาขาวิชา มีการสงเสริมการสรางประสบการณจริง มีการ
วัดผลและประเมินผล สนับสนุน และสงเสริมการเรียนรูปแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระบบการประเมินที่
ผูเรียนมีสวนรวม มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- การสอนแบบบูรณาการการสอน นํารายวิชาตาง ๆ สอดแทรกเขาไปในรายวิชาโครงการวิชาชีพ
ทั้งในรายวิชาสาขาที่เรียนและในวิชาตางสาขา
- จัดทัศนศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเห็นสภาพความเปนจริงของการปฏิบัติงานและ
สงเสริมความรู ประสบการณ และเพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาและการประกอบอาชีพตอไป
- เชิญวิทยากร และภูมิปญญาทองถิ่น หรือผูที่มีความรูความสามารถ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
มาใหความรูในดานตาง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพอยางอิสระ
- มีการจัดทําโครงการและอบรม การเปนผูประกอบการใหมเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา
มีรายไดเปนการสงเสริมดานอาชีพ
- มีก ารจั ดทําโครงการวิชาชีพ โครงการวิท ยาศาสตร โดยมี ก ารเขียนรายงานการประเมิ น
โครงการวิชาชีพ โดยจัดทําในรูปแบบของการวิจัย 5 บท
- จั ดทํ าโครงการภาษาไทยวันละคํ า เพื่ อเปนการสง เสริม ใหผู เ รี ยนได ใช ภาษาไทยอย างมี
ประสิทธิภาพ เชน การเขียนคํา การใชคําสื่อสาร ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
- บู ร ณาการใหนัก เรี ยน นัก ศึก ษาที่ เ รี ยนวิ ชาโครงการ ให จัด ทําแผนธุร กิจ เพื่อ ใหส ามารถ
ดําเนินงานโครงการไดอยางตอเนื่อง ทุกสาขาวิชา
- มีการจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพเพื่อแสดงผลงานทางวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาของแตละสาขาวิชาและสาขางาน
- บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ในแผนการสอนของครูผูสอน
- จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการดวย Project
Base ใหกับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการนําไปใชและสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนทีม

- 175 การนิเทศการสอนของสถานศึกษา
ลําดับ
ที่

รายการนิเทศ

เอกสารอางอิง

1

มีการควบคุม ดูแลการสอนของครู - อาจารย รองฯ ฝาย, หัวหนาแผนก

2

มีก ารจั ดสอนแทนในกรณี ที่ผู ส อน ลาปว ย ใบสอนแทน
ลากิจ หรือไปราชการทุกครั้ง

3

มีการนิเทศการสอนของผูส อนและสอบถาม การประชุมและรายงานการประชุมของฝาย
ปญหาที่เกี่ยวกับการสอนอยางนอยเดือนละ และหัวหนาแผนกวิชา
1 ครั้ง ทุกเดือน ทุกแผนกวิชา

4

มีการรายงานผลการนิเทศตอผูบ ริหาร

รายงานการประชุมของฝายฯ และหัวหนา

สถานศึกษา ทุกครั้งที่มกี ารนิเทศ

แผนกวิชา

การประเมิน และใชผลการประเมินในการพัฒนาหลักสูตร
วิท ยาลัยฯ ไดมอบหมาย ฝายวิชาการ งานพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยงานพัฒ นา
หลัก สูตรและการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอก ใหส อดคลองกับ
นโยบายของสถานศึ ก ษา ความตอ งการของตลาดแรงงาน สัง คม ชุม ชน สภาพเศรษฐกิ จ ท องถิ่ น
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ฝายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพการ
จัดทําหลัก สูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใหสอดคลองกับ พันธกิจ (Mission) ของวิทยาลัยฯ ในดานการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและควบคูกับคุณธรรม พัฒนาผูเ รียนอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการพัฒนาหลักสูตร ไดรับความรวมมือจากแผนกวิชา และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการ
รวมกับสถานประกอบการ มีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษา เพื่อทราบขอมูลการใชหลักสูตร และผลการใชหลักสูตร และรายงานการพัฒนาหลักสูตรโดยใช
เครื่องมือดังนี้
1. รายงานการนิเทศนักศึกษาฝกงาน
2. รายงานความพึงพอใจของสถานประกอบการ
3. รายงานความพึงพอใจของสถานประกอบการตอผูส ําเร็จการศึกษา

- 176 4. รายงานแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในงานปจฉิมนิเทศ
5. รายงานการสงแผนการสอนและสรุปการสงแผนการสอน
แหลงขอมูล
1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. งานแนะแนว
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

- 177 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีตอนักศึกษาฝกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จํานวน 168 สถานประกอบการ
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
การตรงตอเวลา และมาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
การปฏิบัตงิ านตามคําสัง่ และวางตนอยูในระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการทํางานไดดี
มีทัศนคติที่ดีตองานและหนวยงาน
มีความคิดสรางสรรค
มีความตั้งใจ อดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน
สามารถปฏิบัติงานถูกตองตามลักษณะงาน
สามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยภายในเวลาที่กําหนด
มีความรอบคอบในการทํางาน
ผลงานไดมาตรฐาน
รูจักใชวัสดุอยางประหยัด
ทํางานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน
รูจักใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ อยางถูกตอง และระมัดระวัง
มีน้ําใจ ใหความรวมมือ และทํางานรวมกับผูอ ื่นไดดี
คํานึงถึงความปลอดภัยในขณะทํางาน
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี
มีความสุภาพ ออนนอม
สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดี
คาเฉลี่ย

3
86.54
87.54
86.09
90.15
89.33
89.50
84.03
88.57
91.49
96.68
93.74
93.33
90.83
87.79
95.30
94.59
91.31
92.30
93.48
80.88
88.67

2
1
0
7.31 6.15 8.70 - 3.76
12.46 9.85 10.67 10.50 15.97 10.00 1.25 8.51 3.32 6.26 6.67 9.17 12.21 4.70 5.41 8.69 7.70 6.52 19.12 10.78 0.37 0.18

- 178 จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงานของ
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรี จากจํานวนสถานประกอบการภายนอกและภายในวิท ยาลัยฯ ตาม
สาขาวิ ช า และสาขางาน รวมทั้ ง สิ้ น 168 สถานประกอบการ 1 ภาคเรี ย น ผลปรากฏว า ระดั บ
ความพึงพอใจอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 88.67
แหลงขอมูล / เอกสารอางอิง
1. แผนการเรียน
2. แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. งานแนะแนว
5. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
สรุปผลการประเมิน
 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 15
ครูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริง
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 15
-

- 179 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 16

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. สํารวจจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
2. สํารวจระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูส อน
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา รายบุคคล และสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยามและความสําเร็จ)
1. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเ รียนตอคุณภาพการสอนของผูส อน ในดานตาง ๆ
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23
2. ความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23
3. ความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล อยูในระดับดี
ดานบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02
ดานกิจกรรมการสอน มีคาเทากับ 4.17
4. ความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28
เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับ ดี

- 180 ตารางแสดงจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา / สาขางาน

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
พุทธศักราช 2545
ปรับปรุง 2546
(ปวช.)

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546
(ปวส.)

2 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

สาขางานที่เปดสอน

จํานวน
รายวิชา
ตลอดหลักสูตร

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ

ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ

49
48

คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

คหกรรมการผลิต
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

48
50
49
53
54
43

การโรงแรมและการทองเทีย่ ว
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม

การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก

48
50
47

เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร การบริหารงานคหกรรมศาสตร

35
48
37

การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

34
34
35
34

13 สาขาวิชา

การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

18 สาขางาน

783

แหลงขอมูล
1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
2. รายงานสรุปผลความพึงพอใจงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
3. แผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

- 181 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาตนเอง

ตัวบงชี้ที่ 17

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน

คําอธิบาย

การสอนอยางเหมาะสม
งบประมาณที่ส ถานศึก ษาจัด ซื้อวัส ดุฝก อุป กรณ สํ าหรับ จัดการเรี ยนในแตล ะ
สาขาวิชาตองบดําเนินการทั้งหมดไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํ า มาตรฐานที่ 2 ตั วบ ง ชี้ ที่ 17 ได ดํา เนิ น การเก็ บ ขอ มู ล งบประมาณที่
สถานศึกษาจัดสรร และจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา และ
ขอมูล งบดําเนินการทั้งหมดประจําปก ารศึก ษา 2553 จากงานวางแผนและงบประมาณ แลวนําขอมูล
งบประมาณ คาวัสดุฝกดังกลาว มาคิดเปนรอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 17 เรื่องงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน และมีผลการดําเนินงานดังนี้
ในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ไดจัดซื้อวัสดุฝกและอุปกรณการจัดการเรียนการสอนใหแตละ
สาขาวิชา ในแตละภาคเรียน ดังนี้

- 182 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับจัดการเรียนในแตละสาขาวิชา
ที่

สาขาวิชา/แผนกวิชา

งบประมาณจัดซื้อวัสดุฝกและอุปกรณ
ภาคเรียน 1/53

ภาคเรียน 2/53

รวม

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1

สาขาวิชาการบัญชี

1,736,445.95

1,562,079.03

3,298,524.98

2

สาขาวิชาการขายและการตลาด

927,711.60

797,556.30

1,725,267.90

3

สาขาวิชาการเลขานุการ

498,372.16

444,881.88

943,254.04

4

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1,019,171.48

442,959.39

1,462,130.87

ประเภทวิชาคหกรรม
5

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย

313,276.08

277,450.94

590,727.02

6

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

450,295.00

422,566.25

872,861.25

7

สาขาวิชาคหกรรม

285,477.00

257,179.75

542,656.75

ประเภทวิชาศิลปกรรม
8

สาขาวิชาการออกแบบ

289,018.80

255,518.40

544,537.20

9

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค

286,004.20

287,594.35

573,598.55

261,747.04

179,918.72

441,665.76

75,350.00

71,350.00

146,700.00

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
10 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเทีย่ ว
พื้นฐาน
11 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
รวม

6,142,869.31

4,999,055.01 11,141,924.32

ในปการศึกษา 2553 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบประมาณ

งบอุดหนุน

คาเสื่อมราคา

รวมงบดําเนินการ

38,683,939.06

7,308,409.37

4,772,733.45

50,765,081.88

งบดําเนินการ (บาท)

งบจัดซื้อวัสดุฝก(บาท)

50,765,081.88

11,141,924.32

รอยละ
21.95

- 183 จํานวนงบประมาณที่วิทยาลัยฯ ใชในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
ในปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,141,924.32 บาท เมื่อเทียบกับงบดําเนินการ คิดเปน
รอยละ 21.95 ของงบดําเนินการทั้งหมด
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554
2. เอกสารผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554
สรุปผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน

 ดี

มากกวารอยละ 15

 พอใช

รอยละ 10-15

 ปรับปรุง

นอยกวารอยละ 10

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 17
วิทยาลัยฯ ใหก ารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 17

-

- 184 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. คนควารายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรแตละสาขางานหลักสูตร
2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
ของแตละสาขา
3. คิดอัตราสวนจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนรายวิชาที่ตองใช
เครื่องคอมพิวเตอรแตละหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํา นวนผู เ รี ย นต อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ใ นแต ล ะครั้ ง ของการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ต อ งมี ก ารใช
คอมพิวเตอรในแตละระดับ ปรากฏตามตารางสรุปขอมูลดังนี้
จํานวนเครื่อง

จํานวนผูเรียน อัตราสวนของ ผูเรียน :

ภาคเรียน

คอมพิวเตอรตอ
หองเรียน

ทั้งหมด (เฉลี่ย)

คอมพิวเตอร

ผลการประเมิน

1/2553

30

86.35

1:1

ดี

2/2553

30

82.05

1:1

ดี

เฉลี่ย

30

84.20

1:1

ดี

จากขอมูลขางตน พบวา ถาพิจารณาเปนรายหองแลว จํานวนผูเ รียนสวนใหญจะสามารถใช
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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จํานวนหอง

จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

41

1:1

ดี

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

43

1:1

ดี

1/3

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

42

1:1

ดี

4

1/4

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

41

1:1

ดี

5

1/5

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

42

1:1

ดี

6

1/6

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

43

1:1

ดี

7

1/7

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

43

1:1

ดี

8

1/8

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

41

1:1

ดี

9

1/9

พณิชยการ

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

43

1:1

ดี

10

1

ธุรกิจคาปลีก

โปรแกรมประมวลผลคํา

40

19

1:1

ดี

11

1

การโรงแรมฯ

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

39

1:1

ดี

2

ตัดเย็บฯ

คอมฯ และระบบปฏิบัติการเบื้องตน

40

17

1:1

ดี

2/1

การบัญชี

โปรแกรมตารางงาน

40

35

1:1

ดี

ระดับ

หอง

ประเภทวิชา

ปวช.1

1/1

พณิชยการ

2

1/2

3

ทั้งหมด
1

12
13

ปวช.2

วิชาที่เรียน
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จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

โปรแกรมตารางงาน

40

34

1:1

ดี

การบัญชี

โปรแกรมตารางงาน

40

35

1:1

ดี

การบัญชี

โปรแกรมตารางงาน

40

34

1:1

ดี

การเลขานุการ โปรแกรมประมวลผลคํา

35

33

1:1

ดี

คอมฯ ธุรกิจ

40

36

1:1

ดี

40

36

1:1

ดี

40

20

1:1

ดี

หอง

ประเภทวิชา

14

2/2

การบัญชี

15

2/3

16

2/4

17

2

18

2/1

ทั้งหมด

ระดับ

วิชาที่เรียน

โปรแกรมตารางงาน
หลักการเขียนโปรแกรม
การใชโปรแกรมกราฟก
จริยธรรมในการใชคอมฯ
คอมฯ และระบบปฏิบัติการเบื้องตน

19

2/2

คอมฯ ธุรกิจ

โปรแกรมตารางงาน
หลักการเขียนบนโปรแกรม
การใชโปรแกรมกราฟก
จริยธรรมในการใชคอมฯ
คอมฯ และระบบปฏิบัติการเบื้องตน

20

2

การออกแบบ

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
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ทั้งหมด

ระดับ

21

หอง
2
2

ประเภทวิชา

คอมฯ กราฟค การตัดแตงภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2
22

ปวส.1

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

30

35

1:1

ดี

กราฟคสิ่งพิมพ

1/1

การบัญชี

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ

40

36

1:1

ดี

23

1/2

การบัญชี

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ

40

36

1:1

ดี

24

1

การตลาด

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ

40

27

1:1

ดี

25

1

การจัดการฯ

internet

40

26

1:1

ดี

26

1/1

คอมฯ ธุรกิจ

internet

40

29

1:1

ดี

โปรแกรมภาษาซี
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ระบบฐานขอมูล
ระบบปฏิบัติการ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมฯ
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
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ระดับ
ทั้งหมด
27

หอง

ประเภทวิชา

1/2

คอมฯ ธุรกิจ

วิชาที่เรียน
internet
โปรแกรมภาษาซี

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการ
ประเมิน

40

33

1:1

ดี

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ระบบฐานขอมูล
ระบบปฏิบัติการ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมฯ
28
29

ปวส.2

1/2

คอมฯ ธุรกิจ

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ

2

การจัดการฯ

เทคโนโลยีและการสื่อสารขอมูล

35

24

1:1

ดี

2/1

คอมฯ ธุรกิจ

การพัฒนาเว็บเพจขั้นสูง
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
การพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส

40

31

1:1

ดี

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การใชโปรแกรมสื่อประสม
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ระดับ
ทั้งหมด
30

หอง

ประเภทวิชา

2/2

คอมฯ ธุรกิจ

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการ
ประเมิน

40

25

1:1

ดี

รวม

1,180

1,019

1:1

ดี

เฉลี่ย

40

86.35

วิชาที่เรียน
การพัฒนาเว็บเพจขั้นสูง
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
การพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การใชโปรแกรมสื่อประสม
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จํานวนหอง
ระดับ
ทั้งหมด

หอง

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

ผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวน
คน : เครื่อง

ผลการ
ประเมิน

1 ปวช.1

1/1

คหกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

37

1:1

ดี

2

1/2

คหกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

34

1:1

ดี

3

1/3

คหกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

34

1:1

ดี

4 ปวช.1

1/1

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
internet

40

41

1:1

ดี

5

1/2

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
internet

40

43

1:1

ดี

6

1/3

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

42

1:1

ดี

7

1/4

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

44

1:1

ดี

ประเภทวิชา

วิชาที่เรียน

internet
8

1/5

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

42

1:1

ดี

9

1/6

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

43

1:1

ดี

10

1/7

พณิชยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

44

1:1

ดี

internet
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ทั้งหมด

ระดับ

หอง

ประเภทวิชา

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

11

1/8

พณิชยการ

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
internet

40

41

1:1

ดี

12

1/7

พณิชยการ

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

43

1:1

ดี

13

1

ธุรกิจคาปลีก

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

40

19

1:1

ดี

14

1

คอมฯ กราฟก

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

30

40

1.2:1

พอใช

15 ปวช.2

2/1

การขาย

โปรแกรมตารางงาน

40

32

1:1

ดี

16

2/2

การขาย

โปรแกรมตารางงาน

40

30

1:1

ดี

17

2

การเลขานุการ

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ

35

33

1:1

ดี

18

2/1

คอมฯ ธุรกิจ

ระบบเครือขายเบื้องตน

40

36

1:1

ดี

เขียนโปรแกรมเท็กซโหมด
เขียนโปรแกรมเท็กซโหมด
ประยุกตคอมฯ กับงานสถิติ
การใชโปรแกรมฐานขอมูล
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ฮารดแวรและยูทิลิตี้
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หอง

ประเภทวิชา

18

2/1

คอมฯ ธุรกิจ

บัญชีคอมพิวเตอร

20

2/2

คอมฯ ธุรกิจ

ระบบเครือขายเบื้องตน
เขียนโปรแกรมเท็กซโหมด
ประยุกตคอมฯ กับงานสถิติ

ทั้งหมด

ระดับ

วิชาที่เรียน

จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

40

36

1:1

ดี

30

35

1.2:1

พอใช

การใชโปรแกรมฐานขอมูล
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ฮารดแวรและยูทิลิตี้
บัญชีคอมพิวเตอร
21

2

คอมฯ กราฟค

กราฟคสารสนเทศ
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
การออกแบบกราฟคสติ๊กเกอร

22
23

ปวช.3

3/1

การบัญชี

โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต
การบัญชีกับคอมพิวเตอร

40

35

1:1

ดี

3/2

การบัญชี

โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต
การบัญชีกับคอมพิวเตอร

40

35

1:1

ดี
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จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต
การบัญชีกับคอมพิวเตอร

40

34

1:1

ดี

การบัญชี

โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต
การบัญชีกับคอมพิวเตอร

40

31

1:1

ดี

3/1

การขาย

โปรแกรมกราฟกส

40

26

1:1

ดี

27

3/2

การขาย

โปรแกรมกราฟกส

40

26

1:1

ดี

28

3/1

คอมฯ ธุรกิจ

การสรางเว็บเพจ
การเขียนโปรแกรมบนระบบ GUI

40

35

1:1

ดี

40

32

1:1

ดี

หอง

ประเภทวิชา

24

3/3

การบัญชี

25

3/4

26

ทั้งหมด

ระดับ

วิชาที่เรียน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การใชโปรแกรมนําเสนอ
เทคโนโลยีสํานักงาน
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
29

3/2

คอมฯ ธุรกิจ

การสรางเว็บเพจ
การเขียนโปรแกรมบนระบบ GUI
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
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ทั้งหมด

ระดับ

หอง

ประเภทวิชา

3/2

คอมฯ ธุรกิจ

จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

30

20

1:1

ดี

30

20

1:1

ดี

คอมพิวเตอรกราฟก

40

4

1:1

ดี

คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรในงานอาหาร

40

9

1:1

ดี

40

7

1:1

ดี

40

33

1:1

ดี

40

32

1:1

ดี

วิชาที่เรียน
การใชโปรแกรมนําเสนอ
เทคโนโลยีสํานักงาน
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

30

3

การออกแบบ

31

3

คอมฯ กราฟค กราฟกแอนนิเมชั่น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ปวส.1
32

ปวส.2

กราฟคสิ่งพิมพ

ฝกงานในสถานประกอบการ
2

เทคโนฯ ผา

33

2

อาหารฯ

34

2

35

2/1

คหกรรมศาสตร คอมพิวเตอรกราฟก
การบัญชี

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

36

2/2

การบัญชี

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

- 195 จํานวนหอง

จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

40

31

1:1

ดี

การจัดการ

คอมพิวเตอรกราฟก หอง 144

35

24

1:1

ดี

คอมฯ ธุรกิจ

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
เทคโนโลยีสานสนเทศ

40

31

1:1

ดี

40

25

1:1

ดี

หอง

ประเภทวิชา

37

2/3

การบัญชี

38

2

39

2/1

ทั้งหมด

ระดับ

วิชาที่เรียน

โปรแกรมคอมฯ กราฟก
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
หลักการและปฏิบัติงานฯ กราฟก
40

2/2

คอมฯ ธุรกิจ

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมคอมฯ กราฟก
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
หลักการและปฏิบัติงานฯ กราฟก

- 196 จํานวนหอง
ทั้งหมด

ระดับ

หอง

ประเภทวิชา

จํานวนเครื่อง

ผูเรียน

อัตราสวน

ผลการ

คอมพิวเตอร

ทั้งหมด

คน : เครื่อง

ประเมิน

รวม

1,510

1,239

1:1

ดี

เฉลี่ย

40

82.05

วิชาที่เรียน

- 197 เกณฑการตัดสิน
ดี

ผูเรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง

พอใช
ปรับปรุง

ผูเรียน : คอมพิวเตอร 2 คน : 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร 3 คนขึ้นไป : 1 เครือ่ ง

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. จากการจัดตารางสอนของแตละสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553
จากงานหลักสูตรและการสอน
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ปรับปรุง

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 18
1. คอมพิวเตอรอยูในสภาพใชการไดดี
2. มีบุคลากรรับผิดชอบหองปฏิบัติการ
3. บุคลากรสามารถตรวจเช็ค และซอมไดเองทําใหประหยัดและรวดเร็ว
4. วิทยาลัยฯ จัดขอคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนทุกปการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 18
-

- 198 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.4

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 19

คําอธิบาย

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาทีเ่ รียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบห องเรียน หองปฏิบัติก าร
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน สอดคลองกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจําตัวบง ชี้ที่ 19 ไดดําเนิ นการเก็บ ขอมูล โดยการสํารวจจํานวนหองเรียน
หองปฏิบัติการทุกหอง โดยมีขอการพิจารณา 4 ขอ ดังนี้
1. มีการวางแผนการใช
2. มีการใชตามตารางการใช
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใช
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
การประเมินตามขอการพิจารณาดังกลาว ใชวิธีตรวจสอบรายการวา มี หรือ ไมมี และใชเกณฑ
การตัดสินดังนี้
ปฏิบัติครบทุกขอ
ปฏิบัติขอ 1-3

อยูในระดับ
อยูในระดับ

ดี
พอใช

ปฏิบัติขอ 1-2
อยูในระดับ
ปรับปรุง
เมื่อประเมินครบทุกหองเรียนแลว จึงนํามาหาคาเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวามี
คุณภาพอยูใ นระดับใด ผานเกณฑการประเมินหรือไม

- 199 ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิท ยาลั ยอาชี ว ศึก ษาสุ พรรณบุ รีไ ด ดํา เนิน การตามมาตรฐานที่ 2 ตั วบ ง ชี้ที่ 19 ระดั บ ความ
เหมาะสมในการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนและ
การฝกปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งผลการสํารวจมีรายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงการจัดอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัตงิ าน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด

หองเรียน/
หองปฏิบัติการ

1.

2.

3.

4.

การวางแผน
การใช

การใชตาม
ตารางใชงาน

ติดตาม
ประเมินผล
การใช

จํานวน

สรุปผล

นําผลการ
ขอที่
ประเมินมาใช ปฏิบัติ
ในการ
ได

การ
ประเมิน

ปรับปรุง
มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

อาคาร 1
1. หอง 121









4

ดี

2. หอง 122









4

ดี

3. หอง 123









4

ดี

4. หอง 132









4

ดี

5. หอง 133









4

ดี

6. หอง 134









4

ดี

7. หอง 135









4

ดี

8. หอง 141









4

ดี

9. หอง 142









4

ดี

10. หอง 143









4

ดี

11. หอง 144









4

ดี

12. หอง 145









4

ดี

13. หอง
ประชุม









4

ดี

- 200 ตารางแสดง (ตอ)

หองเรียน/

1.
การวางแผน
การใช

2.
การใชตาม
ตารางใชงาน

3.
ติดตาม
ประเมินผล
การใช

หองปฏิบัติการ
มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

4.
นําผลการ จํานวน
ประเมินมาใช ขอที่
ในการ
ปฏิบัติ
ปรับปรุง
ได
มี

สรุปผล
การ
ประเมิน

ไมมี

อาคาร 2
14. หอง 222









4

ดี

15. หอง 223









4

ดี

16. หอง 225









4

ดี

17. หอง 232









4

ดี

18. หอง 233









4

ดี

19. หอง 234









4

ดี

20. หอง 235









4

ดี

21. หอง 241









4

ดี

22. หอง 242









4

ดี

23. หอง 243









4

ดี

24. หอง 245









4

ดี

25. หอง 251A









4

ดี

26. หอง 252A









4

ดี

27. หอง 252B









4

ดี

28. หอง 261









4

ดี

29. หอง 262









4

ดี

- 201 ตารางแสดง (ตอ)

หองเรียน/

1.
การวางแผน
การใช

2.
การใชตาม
ตารางใชงาน

3.
ติดตาม
ประเมินผล
การใช

หองปฏิบัติการ
มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

4.
นําผลการ จํานวน
ประเมินมาใช ขอที่
ในการ
ปฏิบัติ
ปรับปรุง
ได
มี

สรุปผล
การ
ประเมิน

ไมมี

อาคาร 3
30. หอง 331









4

ดี

31. หอง 332









4

ดี

32. หอง 333









4

ดี

33. หอง 335









4

ดี

34. หอง 336









4

ดี

35. หอง 341









4

ดี

36. หอง 342









4

ดี

37. หอง 343









4

ดี

38. หอง 345









4

ดี

39. หอง 346









4

ดี

40. หองสมุด









4

ดี

41. หอง
ประชุม
อาคาร 4









4

ดี

42. หอง 412









4

ดี

43. หอง 413









4

ดี

44. หอง 423









4

ดี

45. หอง 424









4

ดี

46. หอง 425









4

ดี

- 202 ตารางแสดง (ตอ)

หองเรียน/

1.
การวางแผน
การใช

2.
การใชตาม
ตารางใชงาน

3.
ติดตาม
ประเมินผล
การใช

หองปฏิบัติการ
มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

4.
นําผลการ จํานวน
ประเมินมาใช ขอที่
ในการ
ปฏิบัติ
ปรับปรุง
ได

ไมมี

มี

สรุปผล
การ
ประเมิน

ไมมี

47. หอง 426









4

ดี

48. หอง 427









4

ดี

49. หอง 431









4

ดี

50. หอง 432









4

ดี

51. หอง 433


4







4

ดี

เฉลี่ยรวม

ดี

จากตารางพบวา หองเรียนทุก หองมีผลการตัดสินอยูในระดับ ดี เนื่องจากมีก ารปฏิบัติตาม
ขอพิจารณาครบทั้ง 4 ขอ คือ มีการวางแผนการใช มีการใชตามตารางการใช มีการติดตาม ประเมินผล
การใช และมีก ารนําผลการประเมินมาใชในการปรับ ปรุง ดัง นั้น เมื่อสรุป ในภาพรวมแลว วิท ยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จึงมีระดับความเหมาะสมในการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน และการฝกปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด อยูในระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. คุณครูผูดูแลรับผิดชอบหองเรียน
2. สถานที่จริงทั้งภายในและภายนอกหองเรียน หองปฏิบัติการ
3. ตารางการใชหองเรียนของฝายวิชาการ
4. บันทึกการเขาสอนตามหองเรียนของครู
5. บันทึกการขอซอมแซมและปรับปรุงหองเรียน

- 203 สรุปผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน

 ดี

ปฏิบัติทุกขอ

 พอใช

ปรับปรุง

ปฏิบัติขอ 1-3

ปฏิบัติขอ 1-2

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 19
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและการฝกปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 19
-

- 204 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.4

จัดสถานที่เ รียน สถานที่ฝก งาน สถานที่ศึก ษาคนควา ใหเ หมาะสมกับ สาขา
วิชาทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ

ตัวบงชี้ที่ 20

ระดั บ ความเหมาะสมในการจั ด ศู น ย วิ ท ยบริ ก ารให เ หมาะสมกั บ วิ ช าที่ เ รี ย น
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด

วิธีดําเนินการ
(เก็บขอมูล)
ศูนยวิทยบริก ารวิทยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรี ประกอบดวย หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง และศูนยอินเตอรเน็ต เปนแหลงสืบคนที่ทันสมัยและหลากหลาย โดยไดมีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ มีสื่อที่หลากหลาย มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชนระบบการสืบคน ซึ่งสามารถ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษาที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับสาขาวิชา และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษารักการใฝหาความรู ปลูกฝง
นิสัยรักการอานและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ศูนยวิทยบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบดวย
1. งานหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
งานหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 ปจจุบันตั้งอยูบริเวณชั้น 2
ของอาคาร 3 ขนาด 2 หองเรียนมีพื้นที่ 220 ตารางเมตร ไดมีการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุด
ซึ่งไดดําเนินการจัดทําเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนเครื่องมือและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานในการ
พัฒ นาหอ งสมุด ให ส อดคล องกับ หน าที่ และเปา หมายในการจัด การศึ ก ษา โดยใช ท รั พยากรที่ มีอ ยู อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
ในยุคการปฏิรูปการศึกษา และสังคมแหงภูมิปญญาหองสมุดจัดเปนหัวใจของการเรียนรูที่เนน
ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จึงมีการพัฒนาใหกาวไกล และทันตอเหตุการณปจจุบันอยูเสมอ โดยการจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู
ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารบริ ห ารจั ดการ และการให บ ริ ก ารที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาให เ ปน ระบบอั ต โนมั ติ
โดยการนํา นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ในการบริห ารจัด การและการใหบ ริก าร เช น
การใหบ ริการสืบคนและการยืม - คืนบนเว็บ ไซตของวิทยาลัยเพื่อใหความสะดวกตอผูใชบริการ มีการ
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ทางฐานขอมูล หองสมุดการสืบคนทางอินเทอรเน็ตภายในหองสมุดมีกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เชน ตะกราความรู โครงการรักการอาน การจัดปายนิเทศสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเอง มีการประเมินผลการใชหองสมุดอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.
2542 โดยในปจ จุบันและอนาคตมีก ารพัฒ นาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเ ปนหองสมุดสมบูร ณแบบ และ
หองสมุด 3 ดี ดังนี้
1. การใหบ ริก ารทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่ง พิม พ (หนัง สือวิชาการ หนัง สืออางอิง
หนังสือนวนิยาย วารสาร นิตยสาร จุล สาร) ซึ่ง ตรงตามสาขาวิชาที่เ ปดสอน โดยปจ จุบันมีทรัพยากร
สารสนเทศ จํานวน 23,780 เลม เมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวน 1,918 คน ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดวา นักเรียน นักศึกษา 1 คนตอจํานวนหนังสือ 10 เลม โดยมีอัตราเฉลี่ย 12.39
เลมตอนักเรียน 1 คน
2. การให บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทวารสาร นิ ตยสาร จุ ล สาร และกฤตภาค
มีเพียงพอกับผูใชบริการ 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 952 ฉบับ
2.4 กฤตภาค จํานวน 108 เรื่อง
2.5 วารสาร นิตยสารรวมเลม 260 เลม
3. การใหบริการครุภัณฑ สื่อโสตทัศน มีการจัดการใหบริการบางประเภทเทานั้น โดยจัดไว
ที่มุมวีดีทัศน เนื่องจากสื่อสวนใหญจะอยูในฝายของสื่อการเรียน การสอน ประกอบดวย
3.1 สไลด จํานวน 6 เรื่อง
3.2 วีดีทัศน จํานวน 10 เรื่อง
3.3 วิซีดี จํานวน 35 เรื่อง
3.4 ซีด-ี รอม จํานวน 65 เรื่อง
3.5 เทปบันทึกเสียง
3.6 เครื่องฉายสไลด 1 เครื่อง
3.7 เครื่องเลนวีดีทัศน จํานวน 1 เครื่อง
4. การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหองสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
5. การใหบริการในดานตาง ๆ เชน การจัดปายนิเทศ จัดกิจกรรมตามโครงการรักการอาน ฯลฯ
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ผูบังคับบัญชา

2. การใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Language Learning Center)
ศูนย ก ารเรี ยนรูด วยตนเอง ได จัด ขึ้น ตามนโยบายของการจัด การศึ ก ษาในปจ จุบัน โดยมี
สาระสําคัญเพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมบรรยากาศรวมทั้งแหลง
เรียนรูตางๆ ใหหลากหลายจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาและสถานที่ ทัง้ ยังมี
สวนชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาความถนัดและความสนใจไดตามธรรมชาติอยางเหมาะสมกับวัย
และระดับ ความสามารถของแตล ะบุคคล ซึ่ง สํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาไดตระหนัก ถึง
ความสํ า คั ญ จึ ง สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให จั ด ตั้ ง ศู น ย ก ารเรี ย นรู แ บบพึ ง ตนเอง เพื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู ที่
ประกอบดวยสื่อที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกการเรียนรูตามความตองการของตนเอง ศึกษาและ
พัฒ นาความสามารถดานภาษาอัง กฤษตามระดับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
ตลอดจนเพื่อปลูกฝงนิสัยใฝรู ใฝเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรู สรางผูเรียนใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ
รูจักการพัฒนาตนเอง และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต
และพัฒนาวิชาชีพของตนตอไป โดยใหบริการดังตอไปนี้
1. ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง ไดจัดการใหบริการ ดังนี้
1.1 การใหบริการใหคําปรึกษาทางดานภาษาอังกฤษ
1.2 การใหบริการทาง INTERNET
1.3 การใหบริการฝกการฟง - พูด
1.4 การใหบริการทางมัลติมีเดีย
1.5 การใหบริการฝกการอาน - เขียนไวยากรณ
2. หองเอนกประสงค ประกอบดวย สวนฝกทักษะการฟง และมัลติมีเดีย
3. หองปฏิบัติการภาษา และมัลติมีเดีย
4. หองโฮมเธียเตอร
5. การใหบริการดานสื่อตางๆ เชน
5.1 แบบฝกทักษะอานเขียน
5.2 เทปเพลง
5.3 เทปสื่อการศึกษา
5.4 วีซีดีภาพยนตร เพลง
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5.6 วีดีโอภาพยนตร
5.7 วีดีโอเพื่อการศึกษา
5.8 หนังสือแบบฝกทักษะการพูด – ฟง
5.9 หนังสือความรูทั่วไป
5.10 นิตยสาร
5.11 หนังสือพิมพ
5.12 พจนานุกรม
5.13 รายการตางๆ จาก UBC เคเบิลทีวี
5.14 ปายนิเทศ
6. จัดทําสถิติการเขาบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง เปนรายเดือนและรายป
การเขาใชบ ริก ารของศูนยก ารเรียนรูดวนตนเอง ไดมีผูเ ขาใชคิดเปนรอยละ 100 เพราะ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนตองใชศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โดยไดมีการพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการดาน
ตางๆ อยางตอเนื่อง โดยมีสถิติผูเขาใชบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
3. การใชบริการศูนยอินเทอรเน็ต (INTERNET CENTER)
การดําเนินการจัดตั้งศูนยอินเทอรเน็ต (Internet Center) ไดเริ่มดําเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2545 โดยมีวัตถุประสงคใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาคนควาหาขอมูล เพื่อประกอบการ
เรียนการสอน โดยศูนยจัดตั้งอยูที่ หอง 236 อาคาร 3 ใชเปนหองเรียนในรายวิชา อินเทอรเน็ต และเปด
ใหบริการสืบคนทางอินเทอรเน็ต แกนักเรียน นักศึกษา ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น.
ศูนยอินเทอรเน็ตไดจัดใหบริการ ดังนี้
1. จัดเตรียมครุภัณฑ คอมพิวเตอร จํานวน 40 ชุด สําหรับการใหบริการ
2. สํารวจและดําเนินการจัดซอมวัสดุ ครุภัณฑ ใหพรอมการใชงานอยูเสมอ
3. ใหบริการดานเครือขายอินเทอรเน็ตภายในวิทยาลัยทุกหนวยงาน
4. จัดทําสถิติการเขาใชบริการศูนยอินเทอรเน็ตเปนประจําทุกเดือน
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช

หมายถึง ปฏิบัติทุกขอ
หมายถึง ปฏิบัติ 3 ขอ

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน

ปรับปรุง

หมายถึง ปฏิบัติขอ 1-2 ขอ

เทากับ 1 คะแนน
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ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด อยูในระดับ
ดี
หมายถึง นักเรียน/นักศึกษา ในแผนกวิชาของทานไดใชบริการศูนยวิทยบริการ
ซึ่งวิทยบริการดังกลาวมีการปฏิบัติทุกขอ (ขอ1-4)
พอใช หมายถึง นักเรียน/นักศึกษา ในแผนกวิชาของทานไดใชบริการศูนยวิทยบริการ
ซึ่งศูนยวิทยบริการดังกลาวมีการปฏิบัติ 3 ขอใน 4 ขอ
ปรับปรุง หมายถึง นัก เรียน/ นัก ศึก ษา ในแผนกวิชาของทานไดใชบ ริก ารศูนยวิท ย
บริการ 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
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 20
แนวทางการพัฒนา
-
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ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 21

ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ

วิธีดําเนินการ (การเก็บขอมูล)
1. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณทมี่ ีอยูในสาขางาน อยูในสภาพที่ใชงานไดดี
2. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณทอี่ ยูในสาขาวิชา/สาขางานที่มีความเพียงพอ
3. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณทอี่ ยูในสาขาวิชา/สาขางานมีความทันสมัย
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน (ระบุความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
ระดับความเหมาะสมของครุภัณฑและอุปกรณ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณที่มีคุณภาพสูงไวประกอบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและในการฝกภาคปฏิบัติ
วิชาชีพ สามารถใชงานไดนาน ทนทานตอการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อลดปญหาการเสื่อม ชํารุด การหยุดชะงัก
ระหวางการฝกภาคปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณที่ทางวิทยาลัยจัดหาจึงเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และที่ใช
โดยทั่วไปในทองถิ่น เพื่อผูเรียนจะไดมีแนวทางในการทํางานไดตามสายวิชาชีพ ตลอดจนมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบอายุการใชงานครุภัณฑ และดูแลรักษาซอมแซม รวมทั้งใหสามารถใชงานไดอยางมีประสทธิภาพ
เกณฑการตัดสิน
 ดี

หมายถึง

 พอใช หมายถึง
 ปรับปรุง หมายถึง

ปฏิบัติทุกขอ

เทากับ 3 คะแนน

ปฏิบัติขอ 1-4
ปฏิบัติขอ 1-3

เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

ผลการประเมิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
อยูในระดับ ดี
สรุปผลการประเมิน

 ดี



พอใช

 ปรับปรุง

- 210 แหลงขอมูล
1. แผนกวิชา
2. หองทฤษฎี
3. หองปฏิบัติการ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 21
ครุภัณฑ และอุปกรณมีความทันสมัย และสามารถนําครุภัณฑ และอุปกรณทองถิ่นมาประยุกตใช
ตามสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม

- 211 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.5

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

ตัวบงชี้ที่ 22

เรียนรู
ระดับ คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่ง อํานวยความ

คําอธิบาย

สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา / สาขางาน
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน เชน การใชวัสดุ อุป กรณ เครื่องมือเครื่องจัก ร การจัดระบบ
แสงสว าง การถ ายเทอากาศ การจัด พื้ นที่ หอ งเรี ย นห องปฏิบั ติก าร การจัด ผั ง
หองปฏิบัติการ ระบบปองกันอัคคีภัย ฯลฯ ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจําตัวบงชี้ที่ 22 ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจเปนระดับคุณภาพของ
การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่ง อํานวยความสะดวก ที่เ อื้อตอการเรียนรูของทุก
สาขาวิชา/สาขางาน ซึ่งพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณอัคคีภัย
3. ปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
4. สถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพื้นที่นอกเหนือจากหองพยาบาลของสถานศึกษา
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
นําขอมูลดัง กลาวมาคิดเปนรอยละของขอมูลที่ใชในการประกอบการพิจารณาทั้ง หมด และจึง
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาแตละสาขางานมีคุณภาพอยูในระดับใด ผานเกณฑการประเมิน
หรือไม แลวจึง นําจํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่ผานเกณฑการประเมิน มาคิดเทียบเพื่อหารอยละของ
สาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และนําไปเทียบกับเกณฑการตัดสิน
อีกครั้ง เพื่อจัดระดับคุณภาพ

- 212 ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 22 เรื่องระดับคุณภาพ
การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/
สาขางานรายละเอียดตามตารางที่ 1-10 ดังนี้
ตารางที่ 1 ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
สาขาวิชา
1. ผาและ
เครื่องแตงกาย
2. อาหารและ
โภชนาการ
3. คหกรรม
การผลิต

ขอความคําเตือน

จํานวน
(จุด)

สถานที่ติดปายแสดงคําเตือน

ปลอดภัยไวกอน

4

หองเรียน 241 242 243 245

ปดไฟ-พัดลม

4

หองเรียน 241 242 243 245

ปลอดภัยไวกอน

3

หองเรียน 222 223 225

ปดไฟ-พัดลม

3

หองเรียน 222 223 225

เปดแกสแลวอยาลืมปด

3

หองเรียน 222 223 225

ปลอดภัยไวกอน

3

หองเรียน 232 233 234

ความปลอดภัยในการใช

3

เครื่องใชไฟฟา

หองเรียน 232 233 234

ปดไฟ-พัดลม

3

หองเรียน 232 233 234

ปลอดภัยไวกอน

3

หองเรียน 123 134 135

ปดไฟ-พัดลม

3

หองเรียน 123 134 135

5. การขายและ
การตลาด

ปลอดภัยไวกอน

2

หองเรียน 121 122

ปดไฟ-พัดลม

2

หองเรียน 121 122

6. การเลขานุการ

ปลอดภัยไวกอน

7

หองเรียน 132 133 141 142 143
144 145

ปดไฟ-พัดลม

7

หองเรียน 132 133 141 142 143
144 145

ปลอดภัยไวกอน

4

หองเรียน 252A 252B 236 331

ปดไฟ-พัดลม

3

หองเรียน 251A 331 236

ระวังไฟดูด

2

หองเรียน 262 236

4. การบัญชี

7. คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

- 213 สาขาวิชา
8. การออกแบบ

9. คอมพิวเตอร
กราฟก

ขอความคําเตือน

จํานวน
(จุด)

สถานที่ติดปายแสดงคําเตือน

ปลอดภัยไวกอน

6

หองเรียน 423 424 426 432 433
434

ปดไฟ-พัดลม

6

หองเรียน 423 424 426 432 433
434

ปลอดภัยไวกอน

2

หองเรียน 431 432

ปดไฟ-พัดลม

2

หองเรียน 431 432

ระวังไฟดูด

2

หองเรียน 431 432

ตารางที่ 2 ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณอัคคีภัย
สัญญาณเตือนภัย
สาขาวิชา

จํานวน
(ชุด)

สถานที่เก็บ

อุปกรณอัคคีภัย
จํานวน
(ชุด)

สถานที่เก็บ

1. ผาและเครื่องแตงกาย

-

-

1

ชั้น 4 อาคาร 2

2. อาหารและโภชนาการ

2

ติดตั้งที่ถังแกสเตาอบ

1

ชั้น 2 อาคาร 2

3. คหกรรมการผลิต

-

-

1

ชั้น 3 อาคาร 2

4. การบัญชี

-

-

1

ชั้น 3 อาคาร 1

5. การขายและการตลาด

-

-

1

ชั้น 2 อาคาร 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. การออกแบบ

-

-

1

ชั้น 3 อาคาร 4

9. คอมพิวเตอรกราฟก

-

-

1

ชั้น 3 อาคาร 4

6. การเลขานุการ

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ

2

ชั้น 4 อาคาร 1
บันไดทางขึ้นทั้งสองดาน
ชั้น 3 อาคาร 3

3

ชั้น 5 อาคาร 2
ชั้น 6 อาคาร 2

- 214 ตารางที่ 3 ปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร
ปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณ

สาขาวิชา

จํานวน (ปาย)

สถานที่ติดปาย

1. ผาและเครื่องแตงกาย

30

หองปฏิบัติการ 242 243 245

2. อาหารและโภชนาการ

5

หองปฏิบัติการ 222 223 225

3. คหกรรมการผลิต

3

หองปฏิบัติการ 232 233 234

4. การบัญชี

3

หองปฏิบัติการ 123 134 135

5. การขายและการตลาด

2

หองปฏิบัติการ 121 122

6. การเลขานุการ

4

หองปฏิบัติการสํานักงาน 144
หองปฏิบัติการพิมพดีด 141 143
ประจําเครื่องทุกเครื่อง

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ

150

หนาชั้นเรียนหอง 236 251A 252A 251B 262
331

8. การออกแบบ

3

หองปฏิบัติการ 426 433 434

9. คอมพิวเตอรกราฟก

2

หองปฏิบัติการ 431 432

ตารางที่ 4 สถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
สาขาวิชา

จัดเก็บเหมาะสม

จัดเก็บเปนระเบียบ

สถานที่เก็บ

1. ผาและเครื่องแตงกาย





ตูเก็บอุปกรณ

2. อาหารและโภชนาการ





ตูเก็บอุปกรณ

3. คหกรรมการผลิต





ตูเก็บอุปกรณ

4. การบัญชี





ตูเก็บอุปกรณ

5. การขายและการตลาด





ตูเก็บอุปกรณ

6. การเลขานุการ





ตูเก็บอุปกรณ

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ





ตูเก็บอุปกรณ

8. การออกแบบ





ตูเก็บอุปกรณ

9. คอมพิวเตอรกราฟก





ตูเก็บอุปกรณ

- 215 ตารางที่ 5 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน

สาขาวิชา

จํานวน (ชุด)

สถานที่

1. ผาและเครื่องแตงกาย

1

หองพักครูชั้น 4 อาคาร 2

2. อาหารและโภชนาการ

1

หองพักครูชั้น 2 อาคาร 2

3. คหกรรมการผลิต

1

หองพักครูชั้น 3 อาคาร 2

4. การบัญชี

1

หองพักครูชั้น 3 อาคาร 1

5. การขายและการตลาด

1

หองพักครูชั้น 3 อาคาร 1

6. การเลขานุการ

1

หองพักครูชั้น 2 อาคาร 1

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ

1

หองพักครูชั้น 5 อาคาร 2

8. การออกแบบ

1

หองพักครูชั้น 2 อาคาร 4

9. คอมพิวเตอรกราฟก

1

หองพักครูชั้น 2 อาคาร 4

10. การโรงแรมและการทองเที่ยว

1

หองพักครูชั้น 2 อาคาร 4

ตารางที่ 6 บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ/เครื่องมือเครื่องใช
สาขาวิชา

บันทึกการตรวจสภาพ
มี

ไมมี

หลักฐาน

1. ผาและเครื่องแตงกาย



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

2. อาหารและโภชนาการ



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

3. คหกรรมการผลิต



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

4. การบัญชี



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

5. การขายและการตลาด



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

6. การเลขานุการ



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

8. การออกแบบ



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

9. คอมพิวเตอรกราฟก



แฟมบันทึกการซอมบํารุงที่แผนก และพัสดุ

- 216 ตารางที่ 7 อุปกรณปองกันอุบัติเหตุ
สาขาวิชา

รายชื่ออุปกรณปองกันอุบัติเหตุ

1. ผาและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ

จํานวน

สถานที่เก็บ

อุปกรณตัดไฟฟา

2 ชุด

หองปฏิบัติการ

ชุดฝกปฏิบัติงาน

80 ชุด

นักศึกษาเก็บเอง

เครื่องติดวาลวแกส

2 จุด

เตาอบ

3. คหกรรมการผลิต

-

-

-

4. การบัญชี

-

-

-

5. การขายและการตลาด

-

-

-

6. การเลขานุการ

-

-

-

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ

อุปกรณตัดไฟ

5 ชุด

หองปฏิบัติการ

8. การออกแบบ

-

-

-

9. คอมพิวเตอรกราฟก

-

-

-

ตารางที่ 8 แสดงและเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สาขาวิชา

ขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

หลักฐาน

เก็บขอมูล

ไมเก็บขอมูล

1. ผาและเครื่องแตงกาย

-

-

-

2. อาหารและโภชนาการ

-

สมุดบันทึก

3. คหกรรมการผลิต


-

-

-

4. การบัญชี

-

-

-

5. การขายและการตลาด

-

-

-

6. การเลขานุการ

-

-

-

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ

-

-

-

8. การออกแบบ

-

-

-

9. คอมพิวเตอรกราฟก

-

-

-

- 217 ตารางที่ 9 สรุปการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ที่

ประเด็นการพิจารณาขอที่

สาขางาน

รอยละ

ผลการ
ประเมิน

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ตัดเย็บเสื้อผา

1

1

1

1

1

1

1

0

87.5

ดี

2 อาหารและโภชนาการ

1

1

1

1

1

1

1

1

100

ดี

3 คหกรรมการผลิต

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

4 การบัญชี

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

5 การขาย

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

7 การเลขานุการ

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

8 คอมพิวเตอรธุรกิจ

1

1

1

1

1

1

1

0

87.5

ดี

9 การออกแบบ

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

10 คอมพิวเตอรกราฟก

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

11 การทองเที่ยว

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

79.55

ดี

ระดับ ปวช.

6

ธุรกิจคาปลีก

รวมระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

12 เทคโนโลยีผา

1

1

1

1

1

1

1

0

87.5

ดี

13 อาหารและโภชนาการ

1

1

1

1

1

1

1

1

100

ดี

14 คหกรรมศาสตร

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

15 การบัญชี

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

16 การตลาด

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

17 การจัดการทั่วไป

1

1

1

1

1

1

0

0

75

ดี

18 คอมพิวเตอรธุรกิจ

1

1

1

1

1

1

1

0

87.5

ดี

รวมระดับ ปวส.

82.14

ดี

รวมระดับ ปวช. และ ปวส.

80.84

ดี

หมายเหตุ 1 หมายถึง มี

0 หมายถึง ไมมี

- 218 จากตารางแสดงรอยละการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา ทั้งหมดจํานวน 18 สาขางาน พบวาทุกสาขางานมีการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอมอยูในระดับคุณภาพ ดี สรุปเปนรอยละ 100 ดังนี้
ตารางที่ 10 สรุปรอยละของสาขางาน
จํานวนสาขางาน จํานวนสาขางานที่
ทั้งหมด
ผานเกณฑทุกขอ

ขอมูลการตัดสิน
รอยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภั ยของสภาพแวดลอ ม และสิ่ ง

18

18

รอยละ

ระดับ
คุณภาพ

100

ดี

อํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ

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

 ดี

มากกวารอยละ 70

 พอใช

รอยละ 60-70

ปรับปรุง

นอยกวารอยละ 60

จุดเดนตัวบงชี้ที่ 22
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 22
- ควรมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ ในแตละสาขางาน
- ควรมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในแตละสาขางานเพิม่

- 219 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 23

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พัฒ นาบุคลากรทุก คนของสถานศึก ษาในงานที่เ กี่ยวของอยางเปน ระบบและ
ตอเนื่อง
รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน/ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจแฟมคําสั่งเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากงานสารบรรณ
4. สํารวจการเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทะเบียนคุมการอบรมสัมมนาประจําปการศึกษา 2553
ที่งานบุคลากร
5. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.6 ตัวบงชี้ที่ 23
6. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ปการศึกษา 2553
1. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น = 81 คน
2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั การพัฒนาตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ = 81 คน
3. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั การพัฒนาตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ รอยละ 100
จํานวน
อาจารย

จํานวนอาจารย
ที่ไดรับ
การอบรม

รอยละ

1.1 ผูอํานวยการวิทยาลัย
1.2 รองผูอํานวยการวิทยาลัย

1
4

1
4

1 × 100/1 = 100 %
4 × 100/4 = 100 %

2. คณะวิชาพื้นฐาน
2.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

19

19

19 × 100/19 = 100 %

ฝาย/ประเภทวิชา/สาขาวิชา

1. ฝายบริหาร

- 220 -

ฝาย/ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จํานวน

จํานวนอาจารย

อาจารย

ที่ไดรับ
การอบรม

รอยละ

3.1 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
3.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

6
6

6
6

6 × 100/6 = 100 %
6 × 100/6 = 100 %

3.3 แผนกวิชาคหกรรม

5

5

5 × 100/5 = 100 %

4. คณะวิชาบริหารธุรกิจ
4.1 แผนกวิชาการบัญชี

10

10

10 × 100/10 = 100 %

4.2 แผนกวิชาการขาย-การตลาด
4.3 แผนกวิชาการเลขานุการ
4.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5
7
10

5
7
10

5 × 100/5 = 100 %
7 × 100/7 = 100 %
10 × 100/10 = 100 %

4.5 แผนกวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว

2

2

2 ×100/2 = 100 %

3
2

3
2

3 × 100/3 = 100 %
2 × 100/2 = 100 %

1

1

81

81

3. คณะวิชาคหกรรม

5. คณะวิชาศิลปกรรม
5.1 แผนกวิชาการออกแบบ
5.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
6. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
6.1 เจาพนักงานการเงินและบัญชี
รวม
(แหลงขอมูล – งานบุคลากร

1 × 100/1 = 100 %
100 %

การวิเคราะหขอมูล - คํานวณคารอยละ)

- 221 ปการศึกษา 2553
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น
ประกอบดวย :
ฝาย 5 คน
ครูผูสอน : ขาราชการครู
58 คน
: พนักงานราชการ 1 คน
: ครูจางสอน
16 คน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
รวมจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น

รวมครูผูสอนทั้งสิ้น

81

คน

75
1
81

คน
คน
คน

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แฟมคําสั่งเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากงานสารบรรณ
2. ทะเบียนคุมการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปการศึกษา 2553
จากงานบุคลากร
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 23
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ไดรับ การพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาที่ที่
รับผิดชอบ ในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งภายใน และ
ภายนอก
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒ นาในวิชาชีพหรือ
หนาที่ ที่รับผิดชอบมาพัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี อยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 23
-

- 222 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึก ษา รวมกันจัดการศึกษาทั้ง ใน
ระบบปกติและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24

จํานวนครั้งหรือปริม าณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ฝาย / แผนกวิชา / งาน ดําเนินงาน โดยบูร ณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา
2. จัด ทํา แบบฟอร ม เพื่อ ให ฝา ย/แผนก/งาน บัน ทึก ขอ มูล การระดมทรัพ ยากรบุค คล เงิ น
เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ ที่ไดรับจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. นําขอมูลที่ไดรวบรวมมาและจัดแยกประเภทตามทรัพยากรที่ระบุ โดยแบงเปนทรัพยากรจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. สรุปขอมูล นับจํานวน และประเมินตามเกณฑ
ผลการดําเนินงาน
แหลงขอมูลในการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งภายในและภายนอก อันไดแก บุคคล หนวยงานตางๆ
ภายในสถานศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ตางใหความรวมมืออยางดียิ่ง สรุปเปนจํานวนครั้งไดดังนี้
ตารางสรุปจํานวนครั้งในการระดมทรัพยากรภายใน ภายนอกสถานศึกษา ปการศึกษา 2553
การระดมทรัพยากร (บุคลากร เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ)
ภายในสถานศึกษา
ภายนอกสถานศึกษา
รวม

จํานวนครั้ง
74
271
345

- 223 เกณฑการตัดสิน
 ดี

หมายถึง ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก 25 ครั้งขึ้นไป

 พอใช

เทากับ 3 คะแนน
หมายถึง ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก 20-24 ครั้งขึ้นไป

เทากับ 2 คะแนน
 ปรับปรุง หมายถึง ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอกนอยกวา 20 ครั้ง
เทากับ 1 คะแนน
ผลการประเมิน
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 345 ครั้ง
อยูในระดับ

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. แผนกวิชา
2. ครูผูสอน
3. ฝาย/งาน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 24
สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางดียิ่ง
แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเปนที่ประจักษแกบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 24
แนวทางการพัฒนา
-

- 224 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.7

ระดมทรัพยากรทั้ง จากภายในและภายนอกสถานศึก ษา รวมกันจัดการศึก ษา
ทั้งในระบบปกติและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ 25

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึก ษาจัดการศึก ษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

วิธีการดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. สํารวจสถานประกอบการที่ยินดีเขารวมโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชน
2. จัดทําเอกสารขอความอนุเคราะหนกั เรียน นักศึกษา ฝกงานทั้งระบบปกติและ
ระบบทวิ ภ าคี แ ละเอกสารตอบรั บ เอกสารส ง ตั ว เข า ฝ ก งาน แบบประเมิ น ของสถาน
ประกอบการ
3. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการและรายชื่อนักเรียน นักศึกษาฝกงานแยกตาม
สาขางาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนสถานประกอบการจํานวน 265 แหง ยินดีรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งระบบปกติ
และทั้งระบบทวิภาคี
2. จากเกณฑการประเมิน
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ลําดับที่

หลักสูตร

จํานวนสถานประกอบการที่
รวมจัดการศึกษา

หมายเหตุ

ปการศึกษา 2553
1

ระดับ ปวช.

13

สถานประกอบการ

2

ระดับ ปวช. ทวิภาคี

159

3

ระดับ ปวส. ปกติ

93

ดังกลาวมีจํานวนผูเรียน
ที่ฝกงานรวมกันทั้ง
นักศึกษาภาคปกติและ

รวม

265

ทวิภาคี

- 225 ผลสําเร็จจากการปฏิบัติ
มีสถานประกอบการที่จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จํานวน 265 แหง
ดี
พอใช

มีสถานประกอบการมากกวา
มีสถานประกอบการ

20
15 - 19

แหง
แหง

ปรับปรุง

มีสถานประกอบการนอยกวา

15

แหง

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. เอกสารขอความอนุเคราะห
2. เอกสารสงตัวและเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ
สรุปผลการประเมิน



ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 25
มีจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจํานวนมาก ทั้งในระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 25
-

- 226 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรั พยากรทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึก ษา ร วมกัน จัด การศึก ษาทั้ ง
ในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 26

จํา นวนคน - ชั่ ว โมง ของผู เ ชี่ ย วชาญ ผูท รงคุณ วุ ฒิ หรื อ ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

วิทยาลัยฯ ไดจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาใหความรูแกผูเรียน จัดใหมีการเชิญวิทยากรที่มีความรูเกี่ยวกับวิชาชีพตามสาขาวิชา และ
สาขางานมาใหความรูแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดมีก ารพัฒนาการเรียนดานวิชาชีพ และสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. จํานวนและสาขางานที่เปดสอน
2. จํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน แตละสาขางานตอภาคเรียน
3. จํานวนสาขางานที่จัดหาผูเชี่ยวชาญ ตั้งแต 2 คน – ชั่วโมงตอภาคเรียน
4. รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ

- 227 ตารางแสดงจํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ
ของแตละสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ลําดับ
สาขาวิชา/สาขางาน
ที่
1 สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผา
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
3 สาขาวิชาคหกรรม
- สาขางานคหกรรมการผลิต
4 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขายและการตลาด
- สาขางานการเลขานุการ

จํานวน จํานวน คิดเปน ระดับ
คน ชัว่ โมง รอยละ คะแนน
9

28

100

ดี

6

17

100

ดี

8

28

100

ดี

8
13
9

14
18
25

100
100
100

ดี
ดี
ดี

ตารางแสดงจํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ
ของแตละสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. (ตอ)
ลําดับ
สาขาวิชา/สาขางาน
ที่
4
4.4 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
4.5 สาขางานธุรกิจคาปลีก
5
สาขาวิชาศิลปกรรม
5.1 สาขางานการออกแบบ
5.3 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
6
สาขางานการโรงแรมและการทองเที่ยว
6.1 สาขางานการทองเที่ยว

จํานวน จํานวน คิดเปน ระดับ
คน ชัว่ โมง รอยละ คะแนน
4
25
100
ดี
13
18
100
ดี
4
4

8
8

100
100

ดี
ดี

4

20

100

ดี

- 228 ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอน
ระดับปวช. 6 สาขาวิชา 11 สาขางาน
ระดับปวส. 7 สาขาวิชา 7 สาขางาน
2. จํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ทั้งระดับ
ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 82 คน 192 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 100
3. จํานวนสาขางานที่จัดผูเชี่ยวชาญ ตั้งแต 2 คน –ชั่วโมงตอภาคเรียน คิดเปนรอยละ 100
4. รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ คิดเปนรอยละ 100
เกณฑการประเมิน
ดี
พอใช

มีจํานวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 2 คน – ชั่วโมงตอภาคเรียน
มีจํานวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 2 คน – ชั่วโมงตอภาคเรียน

มากกวารอยละ 89
รอยละ 75-89

ปรับปรุง มีจํานวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 2 คน – ชั่วโมงตอภาคเรียน

นอยกวารอยละ 75

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. หัวหนาแผนกวิชา
2. ครูผูสอน
3. งานสารบรรณ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 26
แผนกวิชามีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 26
-

- 229 มาตรฐานที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.7

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งใน

ตัวบงชี้ที่ 27

ระบบและวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจขอมูลครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพจากงานบุคลากร
4. สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 จากงานทะเบียน
5. สํารวจวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2553 จากงานหลักสูตรและการสอน
6. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 27
7. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 : อัตราสวนจํานวนครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา ในแตละสาขาวิชาชีพ
ระดับ
ชั้น

สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา

จํานวนครูที่มี
จํานวน
อัตราสวน
คุณวุฒิวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ครู : นักเรียน
6
37
1:6

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

6

60

1:10

สาขาวิชาคหกรรม

5

131

1:26

สาขาวิชาพณิชยการ

29

382

1:13

สาขาวิชาการบัญชี

9

273

1:30

4

114

1:29

4

47

1:12

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

1

64

1:64

สาขาวิชาการเลขานุการ

5

63

1:13

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

10

141

1:14

ปวช. สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

- 230 ระดับ
ชั้น
ปวช.

สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาออกแบบ

จํานวนครูที่มี
จํานวน
อัตราสวน
คุณวุฒิวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ครู : นักเรียน
1
80
1:80

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

2

95

1:48

สาขาวิชาเทคโนโลยีผา และเครื่องแตงกาย

6

4

1:1

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

6

31

1:5

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

5

15

1:3

9

168

1:19

4

64

1:16

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

5

50

1:10

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

10

118

1:12

127

1,937

1 : 15

ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด

รวม

แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพจากงานบุคลากร
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 จากงานทะเบียน
3. ขอมูลวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2553 จากงานหลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 27
1. ครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพมีจํานวนมากพอที่จะทําการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอ
ผูเรียน ตามเกณฑ คือ ผูสอน 1 คน ตอ ผูเรียนไมเกิน 35 คน ซื่งคิดเปน รอยละ 75 ของ
ระดับ ปวช. และรอยละ 100 ของระดับ ปวส.
2. ครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพทุกคนสามารถนําความรูในดานวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 27
ควรมีก ารเพิ่ม อัตรากําลังครูที่มีคุณวุฒิท างวิชาชีพ ในสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ซึ่งคิดเปน รอยละ 25 ของระดับ ปวช.

- 231 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึก ษารวมกันจัดการศึก ษาทั้งใน
ตัวบงชี้ที่ 28

ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. สํารวจขอมูลจํานวนครูผูสอนจากงานบุคลากร
4. สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 จากงานทะเบียน
5. สํารวจแผนกวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2553 จากงานหลักสูตรและการสอน
6. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 28
7. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
ปการศึกษา 2553 : อัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจําตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
จํานวนครูผูสอนประจําทั้งสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
ลําดับที่

แผนกวิชา

จํานวนครู

1.

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

19

2.

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

6

3.

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

6

4.

แผนกวิชาคหกรรม

5

5.

แผนกวิชาการบัญชี

10

6.

แผนกวิชาการขาย-การตลาด

5

7.

แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

2

8.

แผนกวิชาการเลขานุการ

7

9.

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

10

10.

แผนกวิชาการออกแบบ

3

11.

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

2
รวมทั้งสิ้น

75

- 232 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
ระดับชั้น

สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช. สาขาวิชาตัดเย็บเสือ้ ผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
ปการศึกษา 2553 : อัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจําตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา
จํานวนครูทั้งหมด 75 คน : จํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,937 คน
หรืออัตราสวนจํานวนครูผูสอนประจําตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา 1 ตอ 25

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
37
60
131
382
273
114
47
64
63
141
80
95
4
31
15
168
64
50
118
1,937

- 233 แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลครูผูสอนประจําปการศึกษา 2553 จากงานบุคลากร
2. ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 จากงานทะเบียน
3. ขอมูลแผนกวิชาที่สอนในตารางสอน ประจําปการศึกษา 2553 จากงานหลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 28
1. จํา นวนครูผูสอนประจําทั้งวิทยาลัยฯ มีจํานวนมากพอที่จะทําการรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนตอผูเรียนตามเกณฑ คือ ผูสอน 1 คน ตอ ผูเรียนจํานวน 25 คน
2. ครูผูส อนประจํา ทั้งวิทยาลัย ฯ ทุก คนสามารถนําความรูความสามารถที่มีอยูมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยางมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 28
-

- 234 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ

14. รอ ยละหลัก สูต รฐานสมรรถนะที่มี คุณ ภาพ - ดี>75
(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 ขอ)
- พอใช 60 – 75
- ปรับปรุง<60
15. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา - ดี>75
การ โดยมีการดําเนินการ
- พอใช 60 – 75
- ปรับปรุง<60
16. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ - ดี 4.00-5.00
สอนของผูสอน
- พอใช 3.50-3.99
- ปรับปรุง 1.00-3.49
17. รอยละของงบประมาณที่ส ถานศึกษาจัดซื้อ - ดี>15
วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ - พอใช 10 – 15
สอนอยา งเหมาะสม (เทียบกับ งบดํา เนินการ - ปรับปรุง<10
ทั้งหมด)
18. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ - ดี>1 : 1
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา (จํานวนผูเรียน - พอใช 2 : 1
ตอ ครั้ ง ของการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ใ ช เ ครื่ อ ง - ปรับปรุง 3 : 1
คอมพิวเตอร)
19. ระดับ ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน - ดี ปฏิบัติทุกขอ
อาคารประกอบ หอ งเรีย น ห อ งปฏิ บัติ ก าร - พอใช ปฏิบัติ 1-3
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชา - ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2
ที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และ
เกิดประโยชนสูงสุด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ - ดี ปฏิบัติทุกขอ
ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ - พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
- ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2
21. ระดับ ความเหมาะสมในการจัดใหมีค รุภัณฑ - ดี ปฏิบัติทุกขอ
และอุปกรณ
- พอใช ปฏิบัติ 1-4
- ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-3

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 93.23

ดี



= 4.23

ดี

รอยละ 21.95

ดี

1:1

ดี

4 ขอ

ดี

4 ขอ

ดี

5 ขอ

ดี

- 235 ตัวบงชี้
22. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน (รอยละ
ของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ)
23. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
24.

25.

26.

27.

28.

เกณฑเชิงปริมาณ
- ดี>70
- พอใช 60 – 70
- ปรับปรุง<60

- ดี>89
- พอใช 75-89
- ปรับปรุง<75
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร - ดี 25 ครั้ง
จากแหล ง ต า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก - พอใช 20-24
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา - ปรับปรุง<20 ครั้ง
อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา - ดี>20 แหง
รวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี - พอใช 15-19 แหง
และระบบปกติ
- ปรับปรุง<15 แหง
จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิ - ดี>89
หรื อ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี ส ว นร ว มในการ - พอใช 75-89
พัฒ นาผูเรียน (รอยละของสาขาวิช าที่จัดหา - ปรับปรุง<75
ผูเชี่ยวชาญ)
อัต ราส ว นของผู ส อนประจํ า ที่มี คุณ วุฒิ ดา น - ดี 100
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
- พอใช 50-99
- ปรับปรุง<50
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
- ดี 1 : <25
- พอใช 1 : 25-30
- ปรับปรุง 1 : >30
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 100

ดี

345 ครั้ง

ดี

265 แหง

ดี

รอยละ 100

ดี

รอยละ 100

ดี

1 : <25

ดี

ดี

- 236 สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 14 – 27
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 28
จุดเดนมาตรฐานที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ครูเขียนแผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
มีการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของครู - อาจารย
ครูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริง
มีคอมพิวเตอรอยูในสภาพการใชการได และมีผูรับผิดชอบหองชัดเจน
บุคลากรสามารถตรวจซอมไดเอง
มีการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุมเพียงพอ
มีศูนยวิทยบริการที่เพียงพอตอการใชบริการของนักเรียน นักศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่
ที่รับผิดชอบมาพัฒนาการเรียนการสอน
10. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
11. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ทักษะวิชาชีพจากบุคลากรภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
12. มีจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จํานวนมากในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
13. แผนกวิชามีการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งภาครัฐ / เอกชน มาใหความรู
กับนักเรียน นักศึกษา
14. วิทยาลัยมีครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ และนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
15. วิทยาลัยมีครูในการจัดการเรียนการสอนตอผูเรียนตามเกณฑ
16. การจัดครุภัณฑ และอุปกรณของแผนกวิชา อยูในมาตรฐานระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2
1. ควรมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแตละสาขางาน
2. การเพิ่ ม จํ านวนบุ ค ลากรในแผนกวิ ชาคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก และแผนกวิ ชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
-

- 237 -

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม
จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ 29

จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดจัดใหครูที่ปรึกษาไดมีโอกาสพบนัก เรียนในที่ปรึก ษาและผูป กครอง นับ แตวัน
มอบตัวและรับลงทะเบียนในสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาไดมีโอกาสสื่อสารและทําความเขาใจในปญหาของ
ผูเรียนในเบื้องตน มีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลและทําความเขาใจกับผูปกครองในเรื่องการขอความ-รวมมือ
ในการร วมกั นดู แ ลผู เ รีย น พร อมทํ าความเขา ใจป ญ หาของผู เ รี ย นบางคน เช น ป ญ หาดา นสุข ภาพ
สถานภาพเบื้องตนทางครอบครัว เปนตน
นอกจากนี้ สถานศึก ษายัง ไดมีก ารปรับ ปรุง และพัฒนาในสวนตาง ๆ ที่เ ห็นสมควรเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลมากขึ้น เชน จัดโอกาสใหครูที่ป รึกษาไดพบนักเรียน – นักศึก ษา
ที่กําลังอยูในระหวางฝกงานไดในวันสัมมนาการฝกงานของสถานศึกษา เพื่อติดตามผลความกาวหนา
ในการพัฒ นา-ตนเองของนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาของตน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้ง แกไข
ปญหาสวนตัวที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการฝกงาน ซึ่งจะเปนสวนชวยใหนักเรียน – นักศึกษาในที่ปรึกษา
สามารถผานพนปญหาไปไดดวยดีและสามารถพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในอนาคตตอไป
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จากผลของการที่ ส ถานศึ ก ษา จัด ให ผูเ รี ย นได พบครู ที่ป รึ ก ษาสั ป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง ในชั่ว โมง
Homeroom นั้น ทําใหครูที่ปรึกษา ไดทําความเขาใจปญหาของผูเรียนไดมากขึ้น ไดมีโอกาสติดตอสื่อสาร
กับผูปกครองกอใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครองและยังสามารถรวมมือกับผูปกครองใน
การแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันตอเหตุการณ ครูและผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมผูประสานสิบทิศทําใหมี
ความใกลชิดกันมากขึ้น นักเรียนกลาที่จะปรึกษาปญหาสวนตัวทําใหครูที่ปรึก ษาไดเขาใจและใหความ
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในด า นต า ง ๆ ได ท ราบ – ภู มิ ห ลั ง ทางบ า น ฐานะทางเศรษฐกิ จ สั ง คมส ว นตั ว
บุคลิกลักษณะนิสัยและปญหาสุขภาพตลอดจน ผลการเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษาไดมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการ
ที่เดนของนักเรียนใหประสบความสําเร็จไดมากขึ้น เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมี
ความสุข มีการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมตอไป

- 238 ผลสัมฤทธิ์
จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้
1. การกําหนดตารางการเขาพบอาจารยทปี่ รึกษาจํานวน 18 ครั้งตอภาคเรียนรวมตลอดป
การศึกษาจํานวน 36 ครั้ง
2. ที่ปรึกษาจํานวน 65 คน
ผานเกณฑการประเมินจํานวน 25 ครั้งตอป จํานวน 59 คน คิดเปน 90.77 %
ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 25 ครั้งตอป จํานวน 6 คน คิดเปน 0.93 %
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หมายถึง

มากกกวา 25

ครั้งตอป

หมายถึง
หมายถึง

20-25
นอยกวา 20

ครั้งตอป
ครัง้ ตอป

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. ครูของวิทยาลัยฯ ที่ไดรบั การแตงตั้งเปนครูที่ปรึกษา
2. สมุดบันทึกการเขาพบที่ปรึกษาในชั่วโมง Homeroom
3. งานครูที่ปรึกษา
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 29
1. มีคําสั่งแตงตัง้ ครูทปี่ รึกษา ประจําปการศึกษา 2553
2. มีการกําหนดตารางการเขาพบของครูทปี่ รึกษาลงในตารางเรียนในภาคเรียนที่ 1-2
ปการศึกษา 2553
3. ผูทําหนาที่หัวหนางานครูทปี่ รึกษาจัดทํารายงานตอผูบงั คับบัญชาทั้ง 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
4. เมื่อสิ้นปการศึกษา 2553 มีการทํารายงานสรุปการเขาพบนักเรียน นักศึกษาผานสาย
การบังคับ ตามลําดับขั้น

- 239 จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 29
การเขาพบครูที่ป รึกษาอาจไมเปนไปตามที่กําหนด เพราะบางชั้นเรียนมีชั่วโมงอยูในชวงเลย
เวลาเรียนปกติ คือ 16..15 น. ทําใหนักเรียน นักศึกษาที่อยูบานไกลไมสามารถกลับบานไดจึงไมไดเขารวม
ประชุม
แนวทางการพัฒนา
1. เพื่อกรองปญหาเบื้องตนในการแกไขปญหาไดทันทวงที โดยครูที่ปรึกษาควรมีขอมูลทีเ่ ปน
ปจจุบันอันจะเปนพื้นฐานในการดําเนินงานตอไป
2. การเพิม่ จํานวนการรายงานการเขาพบครูที่ปรึกษาในรายสัปดาห

- 240 มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม

ขอกําหนดที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 30

จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดมอบหมายใหงานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ดําเนินการตรวจสุขภาพและตรวจ
สารเสพติดใหกับ ผูเ รียน โดยไดดําเนินการกําหนด ซึ่ง กําหนดวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 และติดตอ
นัดหมายกับโรงพยาบาลศุภมิตร ดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน หลังจากนั้น ทางโรงพยาบาลศุภมิตร
ไดสงผลการตรวจตอวิทยาลัยฯ จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1,517 คน เขาพบแพทยและตรวจสอบทุกขั้นตอน 1,437 คน
คิดเปนรอยละ 94.73 จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 445 คน
เขาพบแพทย และตรวจครบทุกขั้นตอน จํานวน 436 คน คิดเปนรอยละ 97.98
สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา โดยมี
จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครบทุกขั้นจํานวน 1,437 คน คิดเปนรอยละ
94.73 จํานวนผูเ รียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขาพบแพทยและตรวจครบทุก
ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 97.98
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรที ี่ 227/2553 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2553
2. ตารางการตรวจสุขภาพของผูเ รียนทุกระดับชั้น
3. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 2553โดยโรงพยาบาลศุภมิตร
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช  ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 30
ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยและตรวจสารเสพติด และพบวาผูเรียน ปลอดสารเสพติด
และยังทราบถึงความผิดปกติของรางกายผูเรียน และแนะนําใหผูเรียนไปทําการรักษาตอไป
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 30
ผูเรียนออกฝกงานบางคน ไมสะดวกที่เขารับการตรวจสุขภาพ จึงใหเขาตรวจไมได

- 241 มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้

ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตังบงชี้ที่ 31
รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัย ฯ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผลของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา ดังรายงานตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูล จากจํานวนนักเรียนนัก ศึกษาแรกเขาของทุก ชั้นป ระดับ ปวช. และ ปวส.
โดยทําการตรวจสอบจํานวนผูที่ออกกลางคันในแตละชั้นป และนํามาหาคารอยละ โดยเทียบ
เกณฑจาก สอศ.
2. นําผลมาสรุปเปนตารางแสดงผูเ รียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
3. วิทยาลัยฯ มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยครูทปี่ รึกษา และมีการเขาพบที่ปรึกษา
เพื่อใหคําแนะนํา อบรมในทุกดาน ทุกสัปดาห
ผลการดําเนินงาน
ในระดับ ปวช. มีจํานวนนักเรียนแรกเขา 1,526 คน มีผูออกกลางคัน 166 คน คิดเปนรอยละ
10.87 อยูในเกณฑระดับดี คือนอยกวา รอยละ 31
ในระดับ ปวส. มีจํานวนนักศึกษาแรกเขา 467 คน มีผูออกกลางคัน 33 คน คิดเปนรอยละ
7.06 อยูในเกณฑระดับดี คือนอยกวา รอยละ 31
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. งานทะเบียน
2. ตารางสรุ ป จํานวนผูอ อกกลางคัน ของแตล ะสาขาวิชา/ มาตรการการแกไขป ญ หาผูเ รีย น
ออกกลางคัน
สรุปผลการประเมิน


ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

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

- 243 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ง เสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษากําหนดโครงการพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่ดีง ามในวิชาชีพ รวมทั้ง ดานบุ คลิก ภาพและมนุษ ยสัม พันธใหกับ ผู เ รียนทุก สาขาวิช า / สาขางาน
ซึ่งในแตละโครงการนั้น จะมีการประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยการลงชื่อ
เข า ร ว มกิ จ กรรมดั ง กล า ว และการเช็ ค ชื่ อ เข า ร ว มกิ จ กรรมจากครู ที่ ป รึ ก ษา ตามที่ ส ถานศึ ก ษา
เปนผูกําหนด ซึ่งในปการศึกษา 2553 ไดจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้
- ดานวิชาการ
ลําดั
โครงการ/กิจกรรม/งาน
บที่
1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2553
2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและการเขียน
โครงการ ประจําปการศึกษา 2554
“อาชีวเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
นโยบาย 3D สูการพัฒนาสถานศึกษาแบบ
ยั่งยืน”

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
(คน)
900 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
120 - วันที่ 13 กุมภาพันธ 2554
ณ หองประชุมสรอยอิลทนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษสุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 244 - ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ลําดับ
จํานวน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
(คน)
1 โครงการฝกอบรมนายหมูล ูกเสือ
26 - ระหวางวันที่ 24 -25 มีนาคม
เนตรนารีวสิ ามัญ ประจําปการศึกษา 2553
2553 ณ คายอินทรแคมป
ตําบลวังเย็น อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
2 การแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา
1,868 - ระหวางวันที่ 5 – 6 สิงหาคม
ประจําปการศึกษา 2553 “ใบมะขามเกมส
2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตอตานยาเสพติดสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
สุพรรณบุรี
3 การเลือกตั้งคณะกรรมการองคการวิชาชีพ 1,937 - วันที่ 26 ตุลาคม 2553
ในอนาคตแห ง ประเทศไทย ระดั บ หน ว ย
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรี ประจํา ป
สุพรรณบุรี
การศึกษา 2554
4 งานประชุมทางวิชาการองคก ารวิชาชีพใน 1,726 - วันที่16 พฤศจิกายน 2553
อนาคตแหง ประเทศไทย และการแขง ขัน
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทั ก ษะ วิ ชา ชี พ ร ะดั บห น วย วิ ท ยา ลั ย
สุพรรณบุรี
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา
2553
5 การเขาคายภาคกลางวัน (Day Camp)
621 - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553
ประจําปการศึกษา 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
6 โครงการสุดยอดคนพันธอา
22 - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553
- ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
ณ โรงแรมราชศุภมิตร
กรุงเทพฯ
จังหวัดกาญจนบุรี
4 - ระหวางวันที่ 19 – 20 ธันวาคม
- ระดับชาติ
2553 ณ โรงแรมเอสซีปารค
กรุงเทพฯ
7 การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค
19 - ระหวางวันที่ 24 – 30
ภาคกลาง ครั้งที่ 9 “เพชรคีรีขันธเกมส
พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัด
เพชรบุรี

หมาย
เหตุ

- 245 - ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ (ตอ)
จํานวน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
(คน)
8 การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ การ 54 - ระหวางวันที่ 12 -16 ธันวาคม
แขงขันทักษะวิชาชีพ และการประกวด
2553 ณ โรงแรมสตาร จังหวัด
แขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 22 ระดับ
ระยอง
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2553
9 การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ระดับชาติ ครั้ง
9 - ระหวางวันที่ 9 – 16 มกราคม
ที่ 7 “นครพิงคเกมส”
2554 ณ สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป
จังหวัด เชียงใหม
10 การเข า ค า ยพั ก แรมฝ ก อบรม ลู ก เสื อ – 664 - ระหวางวันที่ 19 – 21 มกราคม
เนตรนารี วิสามัญ ประจําปการศึกษา 2553
2554 ณ คายลูกเสืออิทธิณัฐ
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
11 การประชุมทางวิชาการองคก ารวิชาชีพใน 5 - ระหวางวันที่ 23 – 28 มกราคม
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
2554 ณ จังหวัดเชียงราย
วิชาชีพและการแขง ขันทัก ษะวิชาพื้นฐาน
ระดั บ ชาติ ครั้ง ที่ 20 ประจํ าป ก ารศึ ก ษา
2553
13 โครงการลานดนตรีอาชีวะตานภัยยาเสพติด 1,537 - วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
14 โครงการคายแห ง การเรียนรูสูก ารพัฒ นา 173 - ระหวางวันที่ 1 – 3 มีนาคม
ทักษะชีวิต
2554
ณ คายอินทรแคมป ตําบลวังเย็น
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
15 งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ
8 - ระหวางวันที่ 12 -18 มีนาคม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16
2554
ณ คายลูกเสือวิชิราวุธ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หมาย
เหตุ

- 246 - ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ (ตอ)
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
16 การปฏิบัตกิ ิจกรรมหนาเสาธง
ประจําปการศึกษา 2553

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
(คน)
1/2553 - ตลอดปการศึกษา 2553
(1,115) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2/2553 สุพรรณบุรี
(1,537)

หมาย
เหตุ

- ดานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ลําดับ
จํานวน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
(คน)
1 โครงการอบรมพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม 895 - ระหวางวันที่ 26 เมษายน –
นักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา
8 พฤษภาคม 2553
2553
ณ วัดตาลเอน
อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 อบรมแกนนําเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
12 - ระหวางวันที่ 19 – 21
พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม
กีฬาและสุขภาพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
3 พิธีเวียนเทียนเนือ่ งใน “วันวิสาขบูชา”
123 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ
วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
4 พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2553
1,831 - วันที่ 10 มิถุนายน 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สูการ
1,475 - วันที่ 22 มิถุนายน 2553
พัฒนา ผูเรียนอยางยัง่ ยืน
ณ บริเวณโดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 247 - ดานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ (ตอ)
ลําดับ
จํานวน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
(คน)
6 พิธีวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 34 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ประจําป 2553
ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
7 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 292 - วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ประจําปการศึกษา 2553
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
8 กิจกรรม “12 สิงหามหาราชิน”ี และ “วัน 1,864 - วันที่ 11 สิงหาคม 2553
แมแหงชาติ” ประจําปการศึกษา 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9 พิธีเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ ประจําปการศึกษา 1,475 - วันที่ 14 กันยายน 2553
2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
10 พิธีถวายราชสุดี “วันวชิราวุธ”
621 - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวา
1,744 - วันที่ 4 ธันวาคม 2553
มหาราช” และ “วันพอแหงชาติ” ประจําป
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
การศึกษา 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
12 พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือ – เนตรนารี
75 - วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
วิสามัญ พี่เลี้ยงประจําปการศึกษา 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 248 นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ยังไดแบงการจัดกิจกรรมตามชมรมวิชาชีพ ดังนี้
-ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
จัดกิจกรรม
จํานวน 25 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
จัดกิจกรรม
จํานวน 18 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคหกรรม
จัดกิจกรรม
จํานวน 14 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี
จัดกิจกรรม
จํานวน 11 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
จัดกิจกรรม
จํานวน 25 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
จัดกิจกรรม
จํานวน 29 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
จัดกิจกรรม
จํานวน 23 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
145 โครงการ
จากจํานวนโครงการของชมรมวิชาชีพตาง ๆ สามารถแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
จํานวน
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
จํานวน
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ จํานวน
รวมทั้งสิ้น

48
60
37
145

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
สถานศึกษาดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่ งเสริมดานวิชาการ
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ และดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ซึ่งงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาไดดําเนินงาน จํานวน 30 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 16 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 12 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
30 โครงการ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตาง ๆ ไดดําเนินงาน จํานวน 145 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 3
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 48
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 60
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 37
รวมทั้งสิ้น
145

ดาน ดังนี้
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

- 249 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินงานทัง้ สิ้น 175 โครงการ ดังนี้
- ดานวิชาการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 50 โครงการ
- ดานกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 76 โครงการ
- ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดําเนินงานทั้งสิ้น 49 โครงการ
ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ซึ่งปรากฏ
อยูในเกณฑ ระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. โครงการ
2. แผนปฏิบัติการ
3. คําสั่ง
4. รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผูเขารวมกิจกรรม
6. ภาพประกอบ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 32
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนที่สงเสริมดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสมั พันธ รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 32
-

- 250 มาตรฐานที่ 3
ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 33

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง เสริมการอนุรักษสงิ่ แวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการอนุรักษสงิ่ แวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. จัดโครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
2. จัดโครงการวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย เชน วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ,
วันแมแหงชาติ, วันวชิราวุธ และวันพอแหงชาติ เปนตน
3. พัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับศาสนาสถาน
4. จัดโครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีทอ งถิ่น
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีแผนงาน / โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการเตรียมความ
พรอมในการดําเนินงานอยางดี ไดรับความรวมมือจากคณะครู – อาจารย บุคลากรภายในสถานศึกษา
และนักเรียน นักศึกษาโดยพรอมเพรียง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
1 พิธีเวียนเทียนเนือ่ งใน “วันวิสาขบูชา”

2

3

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
(คน)
123 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2553
1,831 - วันที่ 10 มิถุนายน 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
พิธีวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 34 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ประจําป 2553
ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 251 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
4 กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา
ประจําปการศึกษา 2553
5

6

7

จํานวน
ระยะเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
(คน)
292 - วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ วัดพระรูป ตําบลรั้วใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม “12 สิงหามหาราชิน”ี และ “วัน 1,864 - วันที่ 11 สิงหาคม 2553
แมแหงชาติ” ประจําปการศึกษา 2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” ประจําป
621 - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
2553
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวา
1,744 - วันที่ 4 ธันวาคม 2553
มหาราช” และ “วันพอแหงชาติ” ประจําป
ณ บริเวณลานอเนกประสงค
การศึกษา 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ยังไดแบงการจัดกิจกรรมตามชมรมวิชาชีพ ตาง ๆ
ดังตอไปนี้
- ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
จัดกิจกรรม
จํานวน 5 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
จัดกิจกรรม
จํานวน 7 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคหกรรม
จัดกิจกรรม
จํานวน 4 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี
จัดกิจกรรม
จํานวน 2 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด จัดกิจกรรม
จํานวน 6 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
จัดกิจกรรม
จํานวน 12 โครงการ
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
จัดกิจกรรม
จํานวน 4 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
40 โครงการ
จากการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพตาง ๆ สามารถแยกเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
- ดานสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน
9 โครงการ
- ดานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
จํานวน
29 โครงการ
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน
2 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
40 โครงการ

- 252 ตลอดปการศึกษา 2553 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการจัดกิจกรรม สงเสริมดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนทั้งสิ้น 47 โครงการ
ดังนี้
- ดานสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน
9
โครงการ
- ดานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
จํานวน 34
โครงการ
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน
4
โครงการ
รวมทั้งสิ้น
47
โครงการ
ทัง้ นี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในเกณฑ ระดับดี
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. โครงการ
2. แผนปฏิบัติการ
3. คําสั่ง
4. รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
5. รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
6. ภาพประกอบ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 33
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลสรุปอยูในเกณฑดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 33
-

- 253 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
29. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา
30. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพ
ติดใหกับผูเรียน

31. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน เมื่อเทียบ
กับแรกเขา

เกณฑเชิงปริมาณ

จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 29 - 33
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

ผลการ
ประเมิน

- ดี>25 ครั้ง
- พอใช 20 – 25
- ปรับปรุง<20 ครั้ง
- ดี 1 ครั้ง >90%
1 ครั้ง
- พอใช 1 ครั้ง 80 รอยละ 95.46
90%
- ปรับปรุง1 ครั้ง<80%
- ดี<31
ปวช. 10.87
- พอใช 31-40
ปวส. 7.06
- ปรับปรุง>40
- ดี>80
รอยละ 100
- พอใช 75 – 80
- ปรับปรุง<75

ดี

รอยละ 100

ดี

32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ (รอยละของ
สาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม)
33. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
- ดี>80
สงเสริมการอนุรกั ษ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม - พอใช 75-80
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (รอย - ปรับปรุง<75
ละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทัง้
2 กิจกรรม)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
36 ครั้ง

ดี

ดี

ดี

ดี

- 254 จุดเดนตามมาตรฐานที่ 3
1. วิทยาลัยฯ จัดใหนักเรียน นักศึกษาพบครูทปี่ รึกษาในคาบชั่วโมง Home room ทุกสัปดาห
2. มีระบบการติดตาม ดูแลใหคําปรึกษานักเรียนในที่ปรึกษา
3. ผูเรียนไดเขารับการตรวจสุขภาพจากแพทย และตรวจสอบสารเสพติด และพบวาผูเ รียน
ปลอดสารเสพติด
4. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันนอย
5. นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเอง
6. วิทยาลัยฯ ดําเนินกิจกรรมใหนกั เรียน นักศึกษา ครอบคลุมดานวิชาการ ดานสงเสริม
บุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
7. วิทยาลัยฯ ดําเนินกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3
การปรับวิธีการใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-

- 255 -

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษามีการบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและ
ตัวบงชี้ที่ 34

เอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
จํานวนและประสิท ธิผ ลของกิจ กรรม/โครงการที่ใหบ ริการวิชาชีพ และฝก ทัก ษะ
วิชาชีพ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมที่ใหบริการทางวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการโดยการสํารวจความ
ตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย วางแผนดําเนินงาน จัดทําคําสั่ง ดําเนินงานตามแผนและประเมินผล
โครงการไดแก โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน โครงการหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานรวมกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเขารวมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริก ารประชาชน ใหความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ มีป ระชาชน นักเรียน นัก ศึกษา และผูสนใจทั่วไปเขารวม
กิจกรรม ตางๆ คือ
1.1 กิจกรรมการสอนรอยลูกปด โดยดําเนินการสอนในวันที่ 24 มิถุนายน 2553
ณ วัดบางแมหมาย ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 101 คน
1.2 กิจกรรมการสอนรอยลูกปด โดยดําเนินการสอนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ วัดบอกรุ
ตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 75 คน
1.3 กิจกรรมการสอนรอยลูกปด โดยดําเนินการสอนในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ วันบาน
ทุง ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 31 คน
1.4 กิจกรรมการสอนการประดิษฐของใชจากผา โดยดําเนินการสอนในวันที่ 20 ตุลาคม 2553
ณ วัดสระหลวง ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 14 คน
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พฤศจิกายน 2553 ณ วัดปาพระเจา ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 49 คน
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม
2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดอบรมระยะสั้น 30 ชั่วโมง
บริการแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพ
ตางๆ คือ
2.1 กิจกรรมการอบรมการแตงหนาเคกเบื้องตน โดยดําเนินการในระหวางวันที่ 21 มิถุนายน
2553 ถึง 29 กรกฎาคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมการอบรม
จํานวน 17 คน
2.2 กิจกรรมการอบรมการจัดดอกไม โดยดําเนินการในระหวางวันที่ 21 มิถุนายน 2553
ถึง 29 กรกฎาคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารว มการอบรม
จํานวน 16 คน
2.3 กิจกรรมการอบรมการประดิษฐของใชจากผา โดยดําเนินการในระหวางวันที่ 2 – 31
สิงหาคม 2553 ถึง 29 กรกฎาคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวม
การอบรม จํานวน 39 คน
2.4 กิจ กรรมการอบรมการแตง หน าเค ก เบื้อ งต น โดยดํ า เนิน การในระหว า งวัน ที่ 15
พฤศจิก ายน 2553 ถึง 24 ธันวาคม 2553 ณ วิท ยาลั ยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุ รี จัง หวัดสุ พรรณบุรี มี
ผูเขารวมการอบรม จํานวน 22 คน
2.5 กิจ กรรมการอบรมการประดิ ษฐของใช จ ากผา โดยดํ าเนิน การในระหวา งวัน ที่ 15
พฤศจิก ายน 2553 ถึง 24 ธันวาคม 2553 ณ วิท ยาลั ยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุ รี จัง หวัดสุ พรรณบุรี มี
ผูเขารวมการอบรม จํานวน 33 คน
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม
3. โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ บริการ
แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในกิจกรรมวิชาชีพตางๆ คือ
3.1 กิจ กรรมการอบรมการประดิษฐของใชจากผา (พวงกุญแจสนูป ป) “งานวันครูโลก”
ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 มีผูเขารวมอบรม จํานวน 62 คน
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พระจักรีภูมิพล” ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 มีผูเขารวมอบรม
จํานวน 98 คน
3.3 กิจกรรมการอบรมการสอนการแตงหนาเคก “งาน Job Market” ณ อิมแพคเมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 6-7 มกราคม 2554 มีผูเขารวมอบรม จํานวน 120 คน
3.4 กิจกรรมการอบรมการสอนการประดิษฐของเลนจากลูก โปง “งานวันเด็กแหงชาติ
2554” ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 8 มกราคม 2554 มีผูเขารวม
อบรม จํานวน 228 คน
3.5 กิจกรรมการอบรมการสอนการประดิษฐของใชจากผา (กระเปาสตางค) “งาน Open
House” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมอบรม จํานวน 28 คน
3.6 กิจกรรมการอบรมการสอนการแตงหนาเคก “งาน 108 อาชีพ สูชุมชนกับอาชีวศึกษา”
ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 มกราคม 2554 มีผูเขารวม
อบรม จํานวน 40 คน
3.7 กิจกรรมการอบรมการสอนรอยลูกปด (กระเปาสตางค) “งานอาชีวะ เปดบาน เปดใจ
ครั้งที่ 1” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวัน ที่ 27 มกราคม 2554 มี
ผูเขารวมอบรม จํานวน 54 คน
3.8 กิจ กรรมการสอนการแตง หน าเค ก “งานการประกวดสิ่ง ประดิ ษฐ ของคนรุน ใหม
ระดับชาติ” ณ MCC HALL หางสรรพสินคา เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันที่ 24-25
กุมภาพันธ 2554 มีผูเขารวมอบรม จํานวน 123 คน
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 8 กิจกรรม
4. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it center) ศูนยเรียนรูบานโรงนา เทศบาลตําบล
โคกคราม ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการศูนย
ซอมสรางเพื่อชุม ชน (Fix-it center) ใหแกประชาชน และผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอนวิชาชีพใน
กิจกรรมวิชาชีพตางๆ คือ
4.1 กิจกรรมชางซอม ถายทอดความรู และยกระดับชางชุมชน
4.2 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชุมชน
4.3 กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย
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อาทิตย) ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก
รวมการดําเนินโครงการ 3 กิจกรรม
5. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it center) ศูนยองคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ
ตําบลวัดโบสถ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix-it center) ใหแกประชาชน และผูสนใจทั่วไป โดยดําเนินการสอน วิชาชีพในกิจกรรม
วิชาชีพตางๆ คือ
5.1 กิจกรรมชางซอม ถายทอดความรู และยกระดับชางชุมชน
5.2 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชุมชน
5.3 กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย
โดยดําเนินกิจกรรม ในระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2553 (เฉพาะวันเสารและ
วันอาทิตย) ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
6. โครงการจัดการสอนวิชาชีพแกนักเรีย นแกนมัธยม วิท ยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดการสอน
วิชาชีพแกนักเรียนแกนมัธยมในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดําเนินการสอนวิชาชีพในรายวิชาตางๆ
คือ
6.1 กิ จ กรรมการจัดการสอนวิ ชาแผนกคหกรรม ดํ าเนิ นการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2553 (ทุกวันพฤหัสบดี) มีผูเขารวมจํานวน 9 คน
6.2 กิจ กรรมการจัดการสอนวิชาแผนกศิล ปกรรม ดําเนินการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2553 (ทุกวันพฤหัสบดี) มีผูเขารวมจํานวน 17 คน
6.3 กิจกรรมการจัดการสอนวิชาแผนกผาและเครื่องแตงกาย ดําเนินการสอนตลอดภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2553 (ทุกวันพฤหัสดี) มีผูเขารวมจํานวน 12 คน
6.4 กิจกรรมการจัดการสอนวิชาอาหารและโภชนาการ ดําเนินการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2553 (ทุกวันพฤหัสบดี) มีผูเขารวม จํานวน 10 คน
รวมการดําเนินโครงการทัง้ สิ้น 4 กิจกรรม
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วิชาชีพในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อมุง เนนใหผูเ รียนเกิดทัก ษะการปฏิบัติงาน โดยใหมี
ประสบการณตรงจึง สง ผูเ รียนไดเ ข ารว มปฏิบั ติง านโครงการกับ หนวยงานราชการตา ง ๆ ในจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี คือ
7.1 การสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยกิจกรรม 5 ส.
7.2 ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บเอกสาร
7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและการผลิตเอกสาร
7.4 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บเอกสาร
7.5 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บอุปกรณและเอกสารในสํานักงาน โดยดําเนินการ
ตลอดภาคเรียนที่ 2/2553 ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ
รวมการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
2. รายงานประเมินโครงการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับประชาชนอยางหลากหลาย
2. มีผูเขารับบริการวิชาชีพจํานวนมาก
3. วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อใหบริการวิชาชีพ
สูสงั คมอยางเพียงพอ เปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

- 260 มาตรฐานที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.2

การบริการวิชาชีพสูสังคม
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ

ตัวบงชี้ที่ 35

บริการวิชาชีพที่กําหนด
รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 35 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณในการจัด
กิจ กรรม/โครงการที่ใหบ ริก ารวิชาชีพ และฝก ทักษะวิชาชีพ และขอมูล งบดําเนินการของวิท ยาลัยฯ
ประจําปการศึกษา 2553 จากงานวางแผนและงบประมาณ แลวนําขอมูลงบประมาณดังกลาวมาคิดเปน
รอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด และจึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินวาอยูในระดับใด
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 35 เรื่องงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และมีผลการดําเนินงานดังนี้
ในปการศึกษา 2553 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีโครงการในการใหบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

1. หลักสูตรระยะสั้น สงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)

101,280.00

และวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
2. ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it Center

737,069.00

รวม

838,349.00

ในปการศึกษา 2553 ที่ผานมาวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการรวมทั้งสิ้นดังนี้
งบประมาณ

งบอุดหนุน

คาเสื่อมราคา

รวมงบดําเนินการ

38,683,939.06

7,308,409.37

4,772,733.45

50,765,081.88

- 261 งบดําเนินการ (บาท)

งบสนับสนุนการจัดกิจกรรม/

50,765,081.88

โครงการ (บาท)
838,349.00

รอยละ
1.65

จํานวนงบประมาณที่ใชในการสนับ สนุนการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบ ริการวิชาชีพ และฝก
ทักษะวิชาชีพ ในปการศึกษา 2553 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 838,349.00 บาท เมื่อเทียบกับงบดําเนินการ
แลว คิดเปนรอยละ 1.65 ของงบดําเนินการทั้งหมด
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554
2. เอกสารผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554
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
-

- 262 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ

34. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการ ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
35. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ

- ดี>=4 กิจกรรม
- พอใช 2-3 กิจกรรม
- ปรับปรุง 0-1
กิจกรรม

- ดี>รอยละ 0.2
- พอใช
รอยละ 0.11-0.22
- ปรับปรุง <
รอยละ 0.11
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
33 กิจกรรม

1.65

ผลการ
ประเมิน
ดี

ดี

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 34-35
จุดที่ตองพัฒนา
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 4
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับประชาชนอยางหลากหลาย
2. มีผูเขารับบริการวิชาชีพจํานวนมาก
3. วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อใหบริการวิชาชีพสู
สังคมอยางเพียงพอ เปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 4
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการวิชาชีพสูสังคม
-
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 สง เสริ ม สนับ สนุ น ให มี ก ารสร า งและพัฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ งานวิ จั ย
ตัวบงชี้ที่ 36

และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนา
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ใชแบบสอบถามสํารวจในแตละแผนกวิชาชีพ เพื่อสํารวจงานวิจัย นวัตกรรม โครงงานที่ครู
และนักเรียน แตละแผนกวิชา จัดทําในปการศึกษา 2553 โดยรวบรวม และนํามาวิเคราะหเปนคารอยละ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํ า นวนนวั ต กรรม โครงงาน และ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ค รู อาจารย ใ นแต ล ะแผนกวิ ช าจั ด ทํ า
ในปการศึกษา 2553 มีดังนี้
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร และงานวิจัย
ของนักเรียน ระดับ ปวช.

หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ/
โครงการวิชาชีพ/
โครงงานวิทยาศาสตร/
งานวิจัย

19
29
8
294
39
389

7
10
4
99
13
133

รอยละ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

- 264 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร และงานวิจัย
ของนักเรียน ระดับ ปวส.

หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.2

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ/โครงการ
วิชาชีพ/โครงงาน
วิทยาศาสตร/งานวิจัย

รอยละ

4
8
6
94
36
22
55
225

2
4
3
57
18
16
28
128

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ของครูผูสอน
แผนกวิชา
1. การบัญชี
2. การขาย/การตลาด
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
5. อาหารและโภชนาการ
6. คหกรรม
7. ผาและเครื่องแตงกาย
8. ออกแบบ
9. คอมพิวเตอรกราฟก
10. สามัญสัมพันธ
11. การโรงแรมและการทองเที่ยว
รวม

งานวิจัย
9
5
8
8
9
3
7
3
2
21
2
77

จํานวนผลงาน
นวัตกรรม/
โครงงาน
สิ่งประดิษฐ
สื่อ
-

-

-

รวม
9
5
8
8
9
3
7
3
2
21
2
77

- 265 รวม

จํานวนผลงานของนักเรียน นักศึกษา

261

ผลงาน

จํานวนผลงานครู

77

ผลงาน

แหลงขอมูล/อางอิง
- แผนกวิชาตาง ๆ
- รายงานสรุปการสงวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
- ฝายวิชาการ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน

ดี

หมายถึง มากกวารอยละ 80.00

พอใช
ปรับปรุง

หมายถึง รอยละ 75-80
หมายถึง นอยกวารอยละ 75

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 36
จํานวนสาขาที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนา
การเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสูการ
แขงขันระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 36
-

- 266 มาตรฐานที่ 5
ขอกําหนดที่ 5.1

นวัตกรรมและการวิจัย
สงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และที่

ตัวบงชี้ที่ 37

นําไปใชในการพัฒนา
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชน วิชาชีพ และ/หรือ
การเผยแพรระดับชาติ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
ใชแบบสอบถามสํารวจในแตละแผนกวิชาชีพ เพื่อสํารวจงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน ที่ครู และ
นักเรียน แตละแผนกวิชา จัดทําในปการศึกษา 2553 โดยรวบรวม และนํามาวิเคราะหเปนคารอยละ
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
จํานวนนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีป ระโยชน วิชาชีพ และ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ มีดังนี้
เผยแพรระดับชาติ
1. การพัฒนาการแตงหนาเคกดวยเวเฟอรโคน และแอรบรัช
1.1 งานอาชีวะสรางอาชีพ เปนราชพลี ถวายพระจัก รีภูมิพ ล เนื่อ งในวโรกาส เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553
1.2 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ณ
หางเดอะมอลล บางกะป
2. เครื่องคั้นน้ําสมอัตโนมัติ ออกรายการปลดหนี้ทางชอง 7 สี
3. งานเครื่องแขวนดอกไมสด ประเภทพวงกลาง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพฯ ระดับชาติ
เผยแพรระดับภาค
1. สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “บะหมี่เพื่อสุขภาพ”
2. สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ซอสผลไม”
3. สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑเพื่อการประกอบอาชีพ “กลองเอนกประสงคสําหรับงานเย็บผา”
4. สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคัดแยกสีเม็ดลูกปด”

- 267 แหลงขอมูลอางอิง
1. แผนกวิชา
2. งานวิจัย/รายงานการนํานวัตกรรมฯ ไปใชในชุมชนทองถิ่น
3. หลักฐานนวัตกรรมฯ ที่ไดรับการเผยแพรหรือนําไปประกวดในระดับตางๆ
สรุปผลการประเมิน
 ดี

พอใช

ปรับปรุง

จุดเดน
สถานศึกษามีจํานวนนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับภาค ระดับชาติ

- 268 มาตรฐานที่ 5
ขอกําหนดที่ 5.2

นวัตกรรมและการวิจัย
จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่ นํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ

ตัวบงชี้ที่ 38

รอยละของงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 38 ไดดําเนินการเก็บขอมูลงบประมาณในการสราง
พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน และขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ
ประจําปการศึกษา 2553 จากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ แลวนําขอมูลงบประมาณดังกลาวมา
คิดเปนรอยละเทียบกับงบดําเนินการทั้ง หมด และจึง นํามาเปรียบเทียบกับ เกณฑก ารตัดสินวาอยูใน
ระดับใด
ผลการดําเนินงาน

(ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)

วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบง ชี้ที่ 38 เรื่อง ขอมู ล
งบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน และมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
จํานวนงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานในปการศึกษา 2553 จํานวนเงินทั้งสิ้น 636,287 บาท โดยวิทยาลัยฯ มีงบดําเนินการจํานวน
ทั้งสิ้นเปนเงิน 50,765,081.88 บาท คิดเปนรอยละ 1.25 ของงบดําเนินการทั้งหมด สรุปผลการประเมิน
อยูใน ระดับดี
งบดําเนินการ (บาท)

งบสนับสนุนการสราง พัฒนา
และเผยแพร (บาท)

รอยละ

50,765,081.88

636,287

1.25

- 269 แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553 และ 2554
2. เอกสารงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร
3. เอกสารงบประมาณงบดําเนินการของวิทยาลัยฯ

 ดี

สรุปผลการประเมิน
เกณฑการตัดสิน
จุดเดนตัวบงชี้ที่ 38

มากกวารอยละ 1.00

จุดที่ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่ 38
-

 พอใช
รอยละ 0.50-1.00

 ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 0.50

- 270 มาตรฐานที่ 5
ขอกําหนดที่ 5

นวัตกรรมและการวิจัย
สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้

ขอกําหนดที่ 5.3

จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่ นํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

ตัวบงชี้ที่ 39

งานวิจัย และโครงงาน
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
จํานวนนับในการจัดสงรายงานผลของนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐแก งานประชาสัมพันธ
และงานสารบรรณเพื่อเผยแพร
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดเผยแพรผลงานนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ
ในปการศึกษา 2553 ดังนี้
สรุปการเผยแพรขา วสาร เกี่ยวกับนวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ชื่อผลงาน

ประเภท

ชองทางการเผยแพร

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑซอสผลไม

สิ่งประดิษฐ

ประกวด

1 ครั้ง

ผลิตภัณฑบะหมี่เพื่อสุขภาพ

สิ่งประดิษฐ

ประกวด

1 ครั้ง

เครื่องคัดแยกสีเม็ดลูกปด

สิ่งประดิษฐ

ประกวด

1 ครั้ง

กลองเอนกประสงคสําหรับงานเย็บผา

สิ่งประดิษฐ

ประกวด

1 ครั้ง

เครื่องคั้นน้าํ สม

สิ่งประดิษฐ

รายการโทรทัศน
“รายการปลดหนี้”

1 ครั้ง

เผยแพรนิทรรศการและ
สอนอาชีพ

3 ครั้ง

การแตงหนาเคกดวยเวเฟอรโคนและแอรบรัซ

นวัตกรรม

งานเครื่องแขวนดอกไมสด

สิ่งประดิษฐ

ประกวด

1 ครั้ง

วิจัยในชั้นเรียนครู

วิจัย

เว็บไซดวิทยาลัยฯ

2 ครั้ง

วิจัยในชั้นเรียนครู

วิจัย

วารสารของวิทยาลัยฯ

2 ครั้ง

- 271 ชื่อผลงาน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประเภท

ชองทางการเผยแพร

หมายเหตุ

นวัตกรรม

ไปรษณีย

1 ครั้ง

แบบฝกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร

นวัตกรรม

ไปรษณีย

1 ครั้ง

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่เปนกระบวนการ
เรียนแบบรวมมือ

นวัตกรรม

ไปรษณีย

1 ครั้ง

ผลงานโครงงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

โครงงาน
วิชาชีพ

นิทรรศการ

1 ครั้ง

ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร

โครงงาน
วิทยาศาสตร

นิทรรศการ

1 ครั้ง

รายวิชามารยาทและการสมาคม

สรุปผลการดําเนินงาน
จํานวนครั้งหรือชองทางในการเผยแพรผลงาน 7 ชองทาง 18 ครั้ง
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานสารบรรณ
2. งานประชาสัมพันธ
3. แผนกวิชา
4. งานวิจัย
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 39
1. มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง
2. มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 39
-

 ปรับปรุง

- 272 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ

36. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ - ดี 100
โครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
ปวช.>1 ชิ้น/ภาคเรียน
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความ ปวส.>4 ชิ้น/ภาคเรียน
สะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบ - พอใช 75-99
อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
- ปรับปรุง<75
และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันใน
รอยละของสาขางาน
ระดับชาติ
ทั้ง ปวช. และ ปวส.
37. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
- ดี>=3 ชิ้น
โครงงาน ทีม่ ีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ - พอใช 2 ชิ้น
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
- ปรับปรุง 1 ชิ้น
38. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
- ดี>1.00
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ - พอใช 0.50-1.00
งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ
- ปรับปรุง<0.50
(ยกเวนงบลงทุน)
39. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
- ดี 4 ครั้ง 4 ชองทาง
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
- พอใช 2-3 ครั้ง
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
2-3 ชองทาง
พัฒนาการเรียนการสอนชุมชน สังคม และ - ปรับปรุง 1 ครั้ง
ประเทศชาติ
1 ชองทาง
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 36, 32, 38, 39
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

3 ชิ้น

ดี

1.25

ดี

18 ครั้ง
7 ชองทาง

ดี

ดี

- 273 จุดเดนตามมาตรฐานที่ 5
1. บุคลากรครู มีความตั้งใจในการจัดทํานวัตกรรม วิจัย
2. มีการจัดอบรม สัมมนาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
3. นักศึกษา สามารถเขียนรายงานการดําเนินงานโครงการวิชาชีพดวยระเบียบวิธีทางวิจัย 5 บท
4. มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม วิจัยและสิง่ ประดิษฐอยางตอเนื่อง
5. มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง
6. มีการสงผลงานสิง่ ประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานเขาประกวดในระดับภาค และประเทศ
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 5
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานที่ 5
-
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.1

ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบ ริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 40

ระดับ คุณภาพการบริห ารงานของผูบ ริห ารที่ส อดคลองกับ แผนยุท ธศาสตรและ
การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
คณะกรรมการมาตรฐานที่ 6 ไดดําเนินการโดยใชวิธีการเก็บขอมูลการบริหารสถานศึกษาจาก
แผนพัฒนาคุณภาพ (แผนยุทธศาสตร ) (2552 - 2554) ที่มีอยูในยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
กระจายอํานาจการบริหาร การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางการวางแผนการศึกษา การมีสวนรวมทุกภาค
สวน การบริหารทรัพยากร การพัฒนาตนเอง การปรับใชการบริหารใหเปนปจจุบัน การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาขอมูล รายละเอียดตาง ๆ เชน ยุทธศาสตรจังหวัด เอกสาร หนังสือราชการ
ภาพถาย เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการประเมินตามเกณฑที่กําหนด ซึ่ง พิจารณาจากความ
ตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2553
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการตามมาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 40 เรื่องระดับคุณภาพ
การบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้
1. การพัฒ นาวิสัยทัศนที่สอดคลองกับ ความตองการในการพัฒ นาชาติและทองถิ่น โดยการมี
สวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2552-2554 โดยใหบุคลากรทุกคน
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนรวมกัน และสอดคลองกับวิสัยทัศนของาสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา นโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของชาติ ซึ่งได
ขอสรุปรวมกันวา “วิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรีจะเปนองคกรจัดการเรียนรู และบริการวิชาชีพให
ผูเรียนมีคุณภาพควบคูคุณธรรม สถานประกอบการ และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนา

- 275 บุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้ง ดานวิชาชีพ งานวิจัย และกาวทันเทคโนโลยีภายใตห ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหารการตัดสินใจ
และการจัดการศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2552 – 2554 และแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณและรายงานการใชงบประมาณทุกปการศึกษา โดยไดระดมความคิดจากบุคลากร
ทุก ภาคสวน ที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา เชน ผูบ ริห าร รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกวิชา
หัว หน า งาน ผู ช วยงาน ครู เจ าหน าที่ นัก เรีย น นั ก ศึ ก ษา ศิษ ย เ ก า และคณะกรรมการสถานศึก ษา
กรรมการที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาและสถานประกอบการ
3. การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดบริหารงานโดยการมอบหมายหนาที่การทํางานใหกับผูที่เกี่ยวของแตละฝายตาม
ระเบียบการบริหารสถานศึกษา ป 2553 มีคําสั่งของสถานศึกษาที่มอบหมายหนาที่ราชการในแตละป
การศึกษาใหมีอํานาจการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตของระเบียบหนาที่ตามคําสั่ง
4. การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนการจัด
การศึกษาของตนเอง
5. พึ่ง พาตนเอง ที่เ นน ใหส ถานศึ ก ษามีร ะบบบริ ห ารตนเอง มีอํา นาจหน าที่ รับ ผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารสถานศึกษาในทุกระบบที่เกี่ยวของ โดยการพึ่งตนเองในเบื้องตน
ใหไดมากที่สุด ในดานงบประมาณ บุคลากร งบลงทุน งบดําเนินการ รวมถึงการบริการชุมชนสถานศึกษา
ไดระดมทรัพยากร งบกลางของงบประมาณ และงบที่ไดจากการจําหน ายผลิตผลงานการคา มาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
6. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ไดอยางตอเนื่อง
และหลากหลาย
8. พัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงานเพื่อการ
พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
ผูบ ริห ารไดพัฒ นาตนเอง พัฒ นาองคกร พัฒ นาทีม งานทุก คนใหมีป ระสิท ธิภาพ โดยสง เสริม
สนับสนุนใหบุคลากรอบรมหาความรูจากภายนอก หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกภาครัฐ /ภาคเอกชน/
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เนนการฝกปฏิบัติจริงตามสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานผลผลิต
ดานการพัฒนาการเรียนรูในองคกร ดานการใหบริการ และดานการจัดการภายในองคกร โดยมุงเนนให
บุคลากรทํางานเป นทีม รวมคิ ด รว มทํา เปนเหตุให องคก รพัฒ นาสูเ ป าหมายตามแผนที่ วางไว เช น
การทําโครงการ/กิจกรรม ภายในสถานศึก ษา และชุม ชน เปนตน การสงนัก เรียน นัก ศึกษาไปฝก งาน
ยังสถานประกอบการ หรือการทํากิจกรรม โดยชุมชนเห็นความสําคัญของสถานศึกษา บุคลากรรวมมือกัน
ปฏิบัติงานจนเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ดานความรวมมือกับบุคลากรภายนอก สอศ. จังหวัด
และทุกภาคสวนของหนวยงานของรัฐ เอกชน ไดใหความร วมมือเปนอยางดี ในดานการบริห ารจัดการ
พัฒนาสถานศึกษาไดบริหารงานจนไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายนอกในการเขามามีสวนรวมพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาอาคารสถานที่ การรวมบริจาค
ทุนการศึก ษาใหนักเรียน การจัดซื้ออุ ปกรณ เครื่องมือ ดานคอมพิวเตอร และอุป กรณสื่ออื่น ๆ ให
นักเรียน นักศึกษา ไดใชเรียนรูอยางทั่วถึง ปรับปรุงศูนยวิทยบริการการเรียนรู เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหนักเรียน นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนการทํา
ธุรกิจ SMES ใหการอบรมเพิ่มความรู ใหนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทํากิจกรรมสนองตอบความตองการของ
ชุมชน ประกอบดวย โครงการปฏิบัติการเพื่อใหบริการประชาชน การอบรมวิชาชีพระยะสั้น การสงเสริม
อาชีพอิสระ (108 อาชีพ) การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัย การพัฒนาชุมชน และศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน
9. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงาน
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2553 โดยดําเนินงานตามขั้นตอนดวยระบบ PDCA
มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะแนวทางเสริมจุดเดน และจุดที่ควร
พัฒนาโดยดําเนินการเพิ่มบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม เพื่อรองรับกับสาขาวิชาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวที่เปดใหม และสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีใหเปนแหลงทองเที่ยว การจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกของแผนกวิชาเพิ่มขึ้น การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อีกทัง้ ยัง
จัดสรรงบประมาณในดานงานวิจัย นวัตกรรม เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร ในชื่อแผนงานปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ทางความคิดและคานิยมของบุคลากร โดยการสงเสริม บุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

- 277 สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก พัฒนาบุคลากรดานการฝก อบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมบุคลากรในดานตาง ๆ เชน อบรม
การสรางสื่อปฏิสัมพันธ การสรางสื่อโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสงเสริมการเรียนรูดานอาชีวศึกษาดวย Project Base
(ครู) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการดวย Project Base (นัก เรียน
นักศึกษา) โครงการลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ การอบรมใหความรูด า น
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม และการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเครือขาย
ในสวนของการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหครูทุกคนจัดทํา
วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง งานวิจัยแผนกวิชา 10% ของครูทั้งหมดในแตละแผนกวิชาและตองมี
การพัฒนาไปสูชุมชนดวย นอกจากนี้ยังไดสรางแรงจูงใจใหแกครู โดยการมอบเกียรติบัตรแกครูที่ทําวิจัย
ไดในระดับดี และระดับดีเดน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ อีกทั้งยังเผยแพรงานวิจัยของครูไปสูสาธารณชน
และยังไดพัฒนาในดานตาง ๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดทําประกันคุณภาพของแผนกวิชา แผนพัฒนาแผนก
วิชา รายงานการประเมินตนเองของครู พัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหปลอดภัย
และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เปนตน
ในการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรครู เจาหนาที่ในสถานศึกษา ที่มีตอการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได พบวา ผูบริหารมีการบริหารงานตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 9 ขอ เมื่อสรุปในภาพรวม
แลวอยูในระดับ ดี
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําสั่งมอบหมายหนาทีร่ าชการของสถานศึกษา ปการศึกษา 2552
แผนพัฒนาคุณภาพปการศึกษา 2552 - 2554
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553, 2554
วารสารการประชาสัมพันธ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ

สรุปผลการประเมิน



ดี 

พอใช



ปรับปรุง
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1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
2. มอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งคําสัง่ วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเปนลายลักษณอักษร
3. มีแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณเพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา และพัฒนา
4. มีปฏิทินการปฏิบัตงิ านของทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 40
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงตามตัวบงชี้ที่ 40
-

- 279 มาตรฐานที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.2

ภาวะผูนําและการจัดการ
ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรใน สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 41

รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน / ขอกําหนด
2. วางแผนการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
3. เก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากรทั้งหมดจากงานบุคลากร
4. เก็บรวบรวมขอมูลการยื่นคําขอมีใบประกอบวิชาชีพครูจากงานบุคลากร
5. เก็บรวบรวมการยื่นคําขอเขารับการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
6. เก็บรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
7. เก็บรวบรวมคําสั่งจํานวนครูผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
8. เก็บรวบรวมขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
9. เก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษในดานตาง ๆ ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากวารสาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2553 ของงานประชาสัมพันธ
10. จัดทําขอมูลตาม ขอกําหนดที่ 6.2 ตัวบงชี้ที่ 41
11. รายงานขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายาม และความสําเร็จ)
1. จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษาที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู
จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา
:
จํานวนครูที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู
80
:
80
คิดเปนรอยละ 100
2. จํานวนครูที่ผานการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนครูที่ยื่นคําขอรับการประเมิน :
จํานวนครูที่ผานการประเมิน
4
:
4
คิดเปนรอยละ 100
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จํานวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา
:
จํานวนครูที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
80
:
80
คิดเปนรอยละ 100
แหลงขอมูล / แหลงอางอิง
1. ขอมูลของบุคลากรทั้งหมดจากงานบุคลากร
2. ขอมูลการยื่นคําขอมีใบประกอบวิชาชีพครูจากงานบุคลากร
3. ขอมูลการยื่นคําขอเขารับการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
4. ขอมูลคะแนนของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
5. ขอมูลคําสั่งจํานวนครูผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
6. ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากงานบุคลากร
7. ขอมูลเชิงประจักษในดานตาง ๆ ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจากวารสารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2553 ของงานประชาสัมพันธ
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 41
1. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ แกศิษยไดเปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 41
-
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ขอกําหนดที่ 6.3

ภาวะผูนําและการจัดการ
จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู

ตัวบงชี้ที่ 42

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการความรูของสถานศึกษา

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
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน ดําเนินการดังนี้
- จัดทํารายงานสรุป ขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการตัดสินใจเปนรูปเลม ป
การศึกษาละ 1 ครั้ง
- รวมจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อการนําเสนอสถานศึกษาในรูปแบบ CD-ROM เพื่อใชเผยแพร
ขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
- จัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารสถานศึกษาเพือ่ เผยแพรและปรับปรุงใหเปนปจจุบันใน
รูปแบบเว็บไซตสถานศึกษาภายใตโดเมนเนมคือ www.spvc.ac.th
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
- บันทึกการรับ - สง หรือรายงานขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางเปนระบบ
- ติดตาม รวบรวมและจัดเก็บขอมูลทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบของแฟม
เอกสารและการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร
- การบริหารจัดการดวยระบบ E-Office
- จัดการขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา อยางเปนปจจุบัน
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- ดําเนินการวางระบบเครือ ขายภายในสถานศึก ษา โดยกําหนดเปน Intranet เพื่อสรา ง
ฐานขอมูลใชรวมกันระหวางงานที่เกี่ยวของ อาทิ งานวัดผล งานทะเบียน งานพัสดุ งาน
บุคลากร งานหลักสูตรและแผนการสอน งานวางแผนและพัฒนา งานปกครอง เปนตน
- เพิ่มศักยภาพของระบบเครือขายภายในสถานศึกษา โดยการใช Wireless LAN ควบคูไป
กับการสื่อสารขอมูลผานสายเคเบิ้ล
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล ดําเนินการ
ดังนี้
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลการใชร ะบบฐานข อมูล จากบุ คลากรและเจาหนา ที่
ที่เกี่ยวของเพื่อหาขอบกพรองและความตองการที่แทจริง
- ดําเนินการระบบความปลอดภัยของขอมูล มีการกําหนดสิทธิผูใชระบบฐานขอมูล โดยการ
กําหนดรหัสผาน เพื่อเขาใชงานของบุคลากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของงานในสวนนั้น ๆ
- ดําเนินการระบบความปลอดภัยของขอมูล โดยการจัดหา Software และ Hardware เพื่อใช
ในการปองกันและกําจัดไวรัสที่จะเขาสูร ะบบเครือขายของสถานศึกษา ซึ่ง อาจทําใหเกิด
ความเสียหายตอระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา
- บันทึกการขอใชบริการขอมูลทั้งการขอขอมูลจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง ดําเนินการดังนี้
- พัฒนาการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บรายงานผลการปฏิบัติงานจากหนวยงาน ตาง ๆ
- ปรับปรุงขอมูลเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการตัดสินใจใหมีความถูกตอง
- ดําเนินการปรับปรุงระบบเครือขาย โดยวางผังระบบเครือขายใหม
- นํา Wireless เขามาใชเสริม การใช Hub ในบางจุดเพื่อรองรับการสื่อสารขอมูล ในระบบ
Wireless Lan
- ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในการใชระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา ดวย E-Office
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษา มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน คือ
- มีรายงานขอมูลเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 เปนรูปเลม
- มีเว็บไซตสถานศึกษาอันประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน 8 ประการและสารสนเทศอื่น ๆ ภายใน
โดเมนเนม www.spvc.ac.th
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สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ คือ

- มีบันทึกแสดงรับ/สง หรือรายงานขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- จํานวนรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับจากหนวยงานภายในสถานศึกษา จํานวน 40 เลม
และมีจํานวนเอกสารรับเขาจากภายนอกสถานศึกษาจํานวน 51 ฉบับ
- มีแฟมระบบเอกสารการจัดเก็บและการสืบคน
- บันทึก การรายงานผลการปฏิบัติงาน ดวยเครื่องคอมพิวเตอรและสามารถสืบ คนบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงานทําไดสะดวกรวดเร็ว
3. สถานศึกษา มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายสถานศึกษา โดย
- มีเครือขาย Intranet ภายในสถานศึกษาที่สามารถใชฐานขอมูลรวมกันได ทําใหเกิดผลดีคือ
สามารถลดความซ้ําซอนในการทํางาน ลดความขัดแยงของขอมูลและทําใหขอมูลมีความ
ทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ
- มีเครือขาย Internet ที่สามารถสื่อสารกับภายนอกสถานศึกษาได ซึ่งบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษา สามารถคนควาและติดตอสื่อสารกับภายนอกสถานศึกษาได
4. สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการ
ขอมูลโดย
- บุคลากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถเขาใจระบบโปรแกรมที่ใชฐานขอมูล รวมกันได
เปนอยางดี และมีความพึงพอใจกับระบบฐานขอมูล เนื่องจากเปนความ ตองการที่แทจริง
ของผูใช
- ขอมูลมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของ มี Software และ Hardware ที่สามารถปองกันและกําจัดไวรัสไดในระดับหนึง่
- จํานวนการตอบขอมูลที่ไดรับการขอความอนุเคราะหขอมูลจากภายนอก จํานวน 8 ฉบับ
5. สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง โดย
- มีบันทึกรายงานการรวบรวมและจัดเก็บรายงานผลการปฏิบตั ิงานจากหนวยงานตาง ๆ ดวย
เครื่องคอมพิวเตอร
- ระบบเครือขาย Intranet ภายในสถานศึกษา จํานวน 1 วง
- เว็บไซตแสดงขอมูลของสถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน จํานวน 1 เว็บไซต
- มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีความเร็วสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสามารถรองรับการทํางานในระบบ Wireless Lan
ไดเปนอยางดี
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-

ขอมูลการบริหารสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2553
เว็บไซตสถานศึกษา www.spvc.ac.th
บันทึกการรับขอมูลเขาจากภายใน
บันทึกการรับ - สง / ตอบ ขอมูล
บันทึกการใหบริการขอมูล
บันทึกการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร
คําสั่งแตงตั้งมอบหมายหนาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2553
บันทึกการประชุมงานศูนยขอมูลการศึกษาเพือ่ อาชีพและตลาดแรงงาน
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 อยางเปนปจจุบัน ตอเนื่อง
ผานเว็บไซต www.spvc.ac.th
2. มีการรวบรวม และจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ แบบแผน
3. มีการใหบริการขอมูลอยางเปนระบบ
4. มีก ารบันทึก การรวบรวมและจัดเก็บ รายงานการปฏิบัติก ารจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร
5. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร และวางระบบ Internet ที่มีความเร็วสูงและมีเสถียรภาพสูง

- 285 6. มีก ารจั ดทํ าเครือ ขา ย Intranet และกํ าหนดสิ ท ธิ ของผูใ ช เพื่อ ความปลอดภั ยของระบบ
ฐานขอมูล
7. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 42
-

- 286 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
40. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบ ริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได
41. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตอง เหมาะสม
42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูของสถานศึกษา

เกณฑเชิงปริมาณ
- ดี 8 ขอ
- พอใช 6-7 ขอ
- ปรับปรุง<6 ขอ

- ดี>90
- พอใช 85-90
- ปรับปรุง<85
- ดี ปฏิบัติ 1-4-5
- พอใช 1-3
- ปรับปรุง 1-2
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
9 ขอ

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 100

ดี

5 ขอ

ดี

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 40-42
จุดที่ตองพัฒนา
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 6
1.
2.
3.
4.
5.

สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
มอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งคําสัง่ วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเปนลายลักษณอักษร
มีแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ เพื่อในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนา
มีปฏิทินการปฏิบัตงิ านของทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตอง
6. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทงั้ กาย วาจา และ ใจ
แกศิษยไดเปนอยางดี

- 287 7. มีการปรับปรุง / เผยแพร / ประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน ตอเนื่อง
ผานเว็บไซด www.spvc.ac.th
8. มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ แบบแผน
9. มีการใหบริการขอมูลอยางเปนระบบ
10. มีการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บรายงานการปฏิบัติการจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร
11. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร และวางระบบ Internet ที่มีความเร็วสูงและ มีเสถียรภาพสูง
12. มีการจัดทําเครือขาย Intranet และกําหนดสิทธิของผูใช เพือ่ ความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล
13. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มปี ระสิทธิภาพคอนขางสูง
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มาตรฐานที่ 7

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 43

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึก ษามีร ะบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่กอใหเ กิดการพัฒนาสถานศึก ษาอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนบุคลากรทุก ภาคสวนในการมีสวนรว มเพื่อการจัดการศึก ษาและพั ฒ นาการศึก ษา
ประกอบดวยผูบริหาร บุคลากรครู เจาหนาที่ทุกระดับ นักเรียน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
สถานศึกษา รวมทั้งชุมชนในทองถิ่น
ผลการดําเนินการ (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
1. ในการดํา เนิ นงานระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เน น ใหบุ ค ลากรมี สว นร ว ม
ในการวางแผน กําหนดเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา
จัง หวัด รัฐบาลและสถานประกอบการดวยการกําหนดเปนแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาระยะ 3 ป
(2552 - 2554)
2. มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมาย
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา มุงเนนคุณภาพของผูเรียน
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณปการศึกษา 2553 เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝาย ทุกงานและแผนกวิชา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานมีระบบและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของงาน / แผนกวิชา
5. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา งาน สถานศึกษา และบุคลากรครูทุกคน
6. จัดใหมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินที่วางไวดวยวิธกี ารที่หลากหลาย
ประกอบด วย การรายงานผลการดํ าเนินงานตามขั้นตอนสายการบัง คับ บัญ ชา การประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจ กรรม การสรุ ป ผลการดําเนินงานการใชง บประมาณ และการสรุป ผลการ
ดําเนินงาน 5 บท

- 289 7. การกําหนดระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด เพื่อนํา
ผลการประเมินไปเปนแนวทางเพื่อการพัฒนา
8. สถานศึกษานําผลการประเมินภายใน และภายนอกมาพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายในรูป
โครงการ/กิจกรรม และมีผลจากการพัฒนาเพิ่มขึ้น
9. สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (SAR) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเผยแพรยังหนวยงานตนสังกัด คณะกรรมวิทยาลัยฯ และสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ
ประกอบดวย เว็บไซต วารสาร นิทรรศการภายใน ภายนอกสถานศึกษา ปายนิเทศ
10. แผนกวิชามีระบบประกันคุณภาพภายในตามคําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 235/2553
11. มีการมอบหมายคณะกรรมการดําเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในรูปคณะกรรมการตามคําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 78/2554
12. มีการพัฒนาบุคลากรครู และเจาหนาที่ในดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/
แผนกวิชา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 16/2554
แหลงขอมูล/อางอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คูมือการประกันคุณภาพภายใน
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
รายงานการประชุม
รายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชา สถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2552-2554
คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 235/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพและประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
7. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 78/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2553
8. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 16/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรม
ใหความรูดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. รายงานการอบรมตามโครงการ
10. รายงานการวิจัยการอบรม

- 290 สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 43
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝายมีสวนรวม
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 43
-

- 291 มาตรฐานที่ 7
ขอกําหนดที่ 7

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้

ตัวบงชี้ที่ 44

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษามีก ระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ในรูปของการพัฒนาการกําหนดโครงการ/กิจกรรม การวิจัยและนําผลมา
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินงาน (ระบุขอมูลความตระหนัก ความพยายามและความสําเร็จ)
1. สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนประจําทุกป โดยทําการรายงานยังบุคลากร
ทุกฝายทราบ และเผยแพรตอสาธารณชน ประกอบดวยหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผานชองทางเวบไซตของสถานศึกษา
วารสารประชาสัมพันธ
2. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา โดยคณะกรรมการประเมิ น ของ
สถานศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
3. สถานศึกษานําผลการประเมินมาพัฒ นาในสวนที่เ ปน จุดตองพัฒ นา โดยจัดทําในรูป แบบ
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
4. สถานศึกษามีการสรุปผลการประเมินโครงการในรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
5. สถานศึก ษาเปนแหลง การเรียนรู ศึก ษาดูงานจากหนวยงานในสัง กัด โดยมีการศึก ษาดูงาน
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
6. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเขารับการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนางาน
7. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝายมีสวนรวมในการประกันคุณภาพตนเอง
งาน / แผนกวิชา
8. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานตามขั้นตอนอยางมีระบบ
9. ใหบริการดานการจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 292 10. สถานศึกษาไดรับรางวัลดีเดน ประกอบดวย
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3 D
- ได รั บ รางวั ล โรงอาหารมาตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหารระดั บ “ดี ม าก” ของกรมอนามั ย

กระทรวงสาธารณสุข
- ไดรับโลเกียรติคุณผูใหการสนับสนุนการจัดการงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
- ไดรับรางวัล The Best Practice โครงการสง เสริม คุณธรรมในสถานศึก ษา กลาตะวัน
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับจังหวัด ระดับภาค
- ไดรับรางวัลโครงการสื่อ.......สานฝน บาน วัด โรงเรียนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับจังหวัด ระดับภาค
- ไดรับ รางวั ล ชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันป ยะมหาราช
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ป 2553
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส. ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2553
แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
1. งานประกันคุณภาพ
2. ฝายวิชาการ / ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. แผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน

 ดี

 พอใช

 ปรับปรุง

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 44
1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกฝาย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางภายในตอเนื่อง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 44
-
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ตัวบงชี้
43. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
44. ประสิทธิภาพผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

เกณฑเชิงปริมาณ

- ดี ปฏิบัติ 1-4
- พอใช 1-3
- ปรับปรุง 1-2
- ดี ปฏิบัติ 1-3
- พอใช 1-2
- ปรับปรุง 1
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

สัมฤทธิ์ผลของ ผลการ
การดําเนินงาน ประเมิน
4 ขอ
ดี

3 ขอ

ดี

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 43, 44
จุดที่ตองพัฒนา
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 7
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ในสวนสถานศึกษา ฝาย แผนก
วิชา งาน และบุคลากรครูทุกคน
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และเนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
3. สถานศึกษา บุคลากรครู นักเรียน นักศึกษาดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยไดรับการยอมรับ
จากหนวยงาน สถานประกอบการ และชุมชน
4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรครู และเจาหนาที่ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 7
แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 7
-
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ตอนที่ 6
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2553 พบวามาตรฐานวิทยาลัยฯ
มีผลการดําเนินงาน พอสรุปไดดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดีเรียงตามลําดับดังนี้
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 ตัวบงชีท้ ี่ 40, 41, 42
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 43, 44
6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังนี้
6.2.1 แผนพัฒนาผูเรียน
-

บูรณาการศักยภาพของชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
สรางผูป ระกอบการภายในสถานศึกษาและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะที่พึงประสงคของผูเ รียน
พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของผูเ รียน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจริง
สงเสริมสุขภาพอนามัย นันทนาการ และความปลอดภัย
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- สงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลือ่ นวิทยฐานะ
- สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
- พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
- พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
- อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการสรางสื่อปฏิสัมพันธ
- พัฒนานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ และงานวิจัย
6.2.3 แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ
- ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ป 2552-2554
- ใหบุคลากรทุกหนวยงาน เขียนโครงการพัฒนางานทีร่ ับผิดชอบในแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษา
- นําวงจร PDCA มาใชในการทํางาน
- พัฒนาศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
- การใหบริการวิชาชีพแกชุมชุน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
- ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
6.2.4 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
- ทุกหนวยงานเขียนแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนางานทีร่ ับผิดชอบ แผนของบประมาณดาน
ครุภัณฑทุกปงบประมาณ
- พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
- การจัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน
- การจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
- การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
-

การอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
สงเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
อาชีวะแกปญหาความยากจน
จัดสอนระบบเทียบโอนประสบการณสูวุฒกิ ารศึกษา
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- การสรางผูประกอบการขานในสถานศึกษาและสงเสริมผูประกอบการ
- การทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
- การฝกงานในสถานประกอบการ

6.3 สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3.1 ความชวยเหลือทางดานบุคลากรครูประจําสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
6.3.2 ความชวยเหลือทางดานงบประมาณการบริหารงานและการจัดหาสื่อครุภัณฑการเรียน
การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย / คณะกรรมการวิทยาลัย
ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก ก
คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย / คณะกรรมการวิทยาลัย

- 299 -

- 300 -

- 301 -

ภาคผนวก ข
คําสั่งคณะกรรมดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- 302 -

- 303 -

- 304 0

- 305 -

ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรม

- 306 “อาชีวะสรางอาชีพเปนราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล”

“อาชีวะลานดวงใจ ถวายแมของแผนดิน”

- 307 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓

พิธีเปดธนาคารโรงเรียน

- 308 สหการรานคาคืนกําไรสมาชิก

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย เครือขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

- 309 โครงการอบรมดานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค เขาศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพ

- 310 โครงการลงนามความรวมมือ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิต กําลังคนดานการบริการสุขภาพเด็ก

- 311 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ สอนแบบบูรณาการ และสงเสริมการเรียนรูดานอาชีวศึกษา
ดวย Project best

โครงการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาสงเสริม การจัดทวิภาคีในระดับสถานศึกษา

- 312 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ

การอบรมเรือ่ งสวนพฤกษศาสตร

- 313 ทอดผาปาวาเลนไทน

ธรรมะเชิงรุกบุกอาชีวศึกษา ปลุกจิตสํานึก-กตัญูกตเวที

- 314 วันสถาปนาลูกเสือ

พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓

- 315 วันวิสาขบูชา

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา เจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา และวันขาราชการพลเรือน
ป ๒๕๕๓

- 316 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓

เปดโลกอาชีวศึกษา ๒๐๑๐

- 317 มหกรรมโครงการวิชาชีพ

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

- 318 รายการปลดหนี้

โครงการคุณธรรมนําความรู ดีเดน

- 319 การแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษาประจําป ๒๕๕๓การแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษาประจําป ๒๕๕๓

วันภาษาไทยแหงชาติ

- 320 ปลูกกลาไม ถวายพอ

โครงการเรียนรูเ พื่อปองกันและแกไขปญหาเอดส

- 321 ประกวดสุนทรพจนดวยสําเนียง “เหนอ” สุพรรณบุรี ครัง้ ที่ ๔

กิจกรรมอนุรกั ษสิ่งแวดลอม “พลิกฟนคืนผืนปาชายเลน”

- 322 ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด

โครงการ กลองรวมใจรานคาดีเดน

- 323 ฝกอบรมนายหมู ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓

- 324 ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาฝกงาน รุนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓

- 325 รับบริจาคทรัพย สิ่งของชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย

“โครงการอาชีวะ เปดบาน เปดใจ” ครั้งที่ ๑

- 326 Open House
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