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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหั สไปรษณีย 72000
โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2484 ในนามโรงเรียนการชางสตรีสุพรรณบุรีและไดรับการ
ปรับปรุงและยกมาตรฐานเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 มีเนื้อที่ 5 ไร
80.8 ตารางวา ที่ดินสวนใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ตองจายคาเชาใหกรมศาสนา
ทุกป ประกอบดวย
อาคารสํานักงาน อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จํานวน 2 อาคาร
อาคารสํานักงาน อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
อาคารสํานักงาน อาคารเรียน – ปฏิบัติการ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
บานพักประกอบดวย แฟลต 16 หนวย, บานเดี่ยว จํานวน 2 หลัง
อาคารประชาสัมพันธ , หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค

2. หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

พาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชา
- คหกรรมศาสตร
- อาหารและโภชนาการ

- ผาและเครื่องแตงกาย - พณิชยการ
ศิลปกรรม
การโรงแรมและการทองเที่ยว -

สาขางาน
คหกรรมการผลิต
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
ตัดเย็บเสื้อผา
การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
การทองเที่ยว

-2ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา
- การบริหารงาน

สาขางาน
- คหกรรมการบริการ

คหกรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)

บริหารธุรกิจ

- อาหารและโภชนาการ

- การประกอบอาหาร

- การบัญชี

- การบัญชี

- การตลาด

- การตลาด

- การจัดการทั่วไป

- การจัดการทั่วไป

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา)
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555
ซึ่งไดจากความคิดเห็น การมีสวนรวมของครู – อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญ
ของเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
1. สรางผูประกอบการภายในและสงเสริมผูประกอบการภายนอกสถานศึกษา
2. บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสรางกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของผลผลิตตาม
ความตองการของทองถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนางานศูนยการเรียนรูและเทคโนโลยี
5. บูรณาการเรียนรูภาคทฤษฎีกับชีวิตจริงและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางกระแสนิยมและสุขภาวะ
6. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
7. การใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
วิธีดําเนินงาน
1. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของระบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
2. การประชุมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน โดยฝายบริหาร
3. ทําคําสั่งมอบหมายหนาที่บุคลากรใหดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน
4. มีระบบการติดตาม การรายงานขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. การประชาสัมพันธการดําเนินการของสถานศึกษาตามชองทางการสื่อสารตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
6. สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
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4. จุดเดน
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2554
2. ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับดีมาก
3. ไดรับรางวัลระดับประเทศ ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม
พ.ศ. 2555 จากธนาคารออมสิน
4. ไดรับรางวัลหนวยมาตรฐานดีเดน เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจํา
ปการศึกษา 2555
5. ไดรับรางวัลสถานศึกษาเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับเหรียญทอง จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. ได รั บ รางวั ล โรงอาหารมาตรฐาน ระดั บ ดี ม าก พ.ศ. 2553 - 2555 จากกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข
7. การระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
8. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน แผนก/ งาน / สถานศึกษา และบุคลากร/นักเรียน
9. การออกหนวยบริการในการใหความรูกับประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ
10. การนําสิ่งประดิษฐคนรุนใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
11. บริการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา
12. มีศูนยอินเตอรเน็ต บริเวณ อาคาร 1 ชั้นลาง มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 60 เครื่อง
13. วางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา
14. มีศูนยวิทยบริการเพื่อการบริการสืบคน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวยเทคโนโลยี
15. มีภูมิทัศนภายใน ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู
16. การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แผนกวิชา
17. นักเรียน นักศึกษามีทักษะตรงตามสาขาอาชีพที่ศึกษา โดยไดรับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ
18. รายงานวิจัยของครู นักเรียน นักศึกษา
19. บุคลากรครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี
20. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ไดรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2551 - 2554
21. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย
22. มีอัตราการออกกลางคันนอย
23. ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มีการศึกษาตอในระดับที่สูงและตรงสาขา
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
- การเพิ่มครูตางชาติทางดานภาษาจีน
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เดิมชื่อโรงเรียนชางตัดเย็บเสื้อผา ตอมาเปลี่ยนชื่อ
เปนโรงเรียนการชางสตรีสุพรรณบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ไดเลื่อนฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2484 หลักสูตร 2 ป เรียกวาประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน
ป 2495 เปดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 5 ป (มัธยมศึกษาตอนตน 2 ป มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 3 ป)
ป 2501 เปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
ป 2519 ไดรับอนุมัติใหเปดสอน แผนกพาณิชยการเพิ่มอีก 1 แผนก
ป 2522 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนภาคนอกเวลา แผนกพาณิชยการ 1 หองเรียน และรับนักเรียนชาย
เขาเรียนเปนปแรก
ปการศึกษา 2524 เปดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (แผนกศิลปะประยุกต) เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชา
ตามหนังสือที่ ศธ. 0908/289 ลงวันที่ 4 เมษายน 2524 และนักเรียนชายเริ่มเรียนวิชาทหาร (ร.ด.)
ปการศึกษา 2525 เปดสอนหลักสูตร ปวท. บริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2525 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2525
ปการศึกษา 2526 เปดสอนระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
รับนักศึกษา จํานวน 40 คน
ปการศึกษา 2530 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2530 โดยกําหนดให 1 ปการศึกษา เรียน 4 ภาคเรียน
ปการศึกษา 2533 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2533
ปการศึกษา 2534 เปดสอนแผนกวิชาการถายภาพ ในคณะวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนก ป 2538
เปลี่ยนชื่อเปนแผนกวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน
ป ก ารศึ ก ษา 2534 วิ ท ยาลั ย ฯ ได รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น สถานศึ ก ษา รางวั ล พระราชทาน
ระดับอุดมศึกษาปการศึกษา 2537 วิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา
ปการศึ กษา 2538 ขอยุ บแผนกการบั ญชี (ระดั บ ปวท.) และได ขออนุ มัติ เ ป ด สอน ปวส. แผนก
วิชาการเลขานุการ
ปการศึกษา 2538 เปดสอนหลักสูตร ปวช. 2538
ปการศึกษา 2539 เปดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาล รวมกับสถานประกอบการ
โรงพยาบาลศุภมิตร (รับรุนแรก 13 คน)
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ปการศึกษา 2540 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2536 มาเปน ปวส. 2540
ปการศึกษา 2540 กรมอาชีวศึกษา มีการปรับปรุงระบบการรับนักเรียน นักศึกษาใหม ดําเนินการโดย
อาชีวศึกษาจังหวัด
ปการศึกษา 2541 เปดสอนสาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ระดับ ปวช.
ปการศึกษา 2541 รับนักเรียน นักศึกษา ตามแผนรับของกรมอาชีวศึกษาตามกําลังของสถานศึกษาที่
จะรับได และเมื่อประเทศอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลดลงจํานวนชั่วโมงสอนใน
เวลาของครูอาจารยมีมากขึ้น แกปญหาโดยครูจางสอน
ปการศึกษา 2543 ดําเนินการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ปการศึกษา 2543 เปดสอนระดับ ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ม. 6 ปวช. ตางสาขา
และผูมีวุฒิเทียบเทาเพิ่ม 1 หองเรียน
ปการศึกษา 2544 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวส. 2540
ปการศึกษา 2545 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2538 ปวช. 2545 และ
ปวส. 2540
ปการศึกษา 2546 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ
ปวส. 2546
ป การศึ กษา 2548 เป ด สอนระดั บ ปวช. และ ปวส. ระบบเที ย บโอนประสบการณ อาชี พสู วุ ฒิ
การศึกษา
ปการศึกษา 2549 เปดสอนระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ปการศึกษา 2551 เปดสอนระดับ ปวช. แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ปการศึกษา 2555 เปดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจอาหาร
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษากระทรวงศึ กษาธิการ
ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย 72000
โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
พ.ศ. 2493 ไดรับเงินงบประมาณใหสรางอาคารเรียนใหม เปนอาคารไมโดยสรางติดดานถนนพระพันวษา
พ.ศ. 2495 ไดรับนักเรียนประจํา โดยดัดแปลงอาคารเรียนหลังเกาที่ไดรับโอนจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
มาเปนเรือนนอนของนักเรียนประจํา ในระยะนี้ทางโรงเรียนเปดสอนนักเรียน ตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
พ.ศ. 2496 ไดรับงบประมาณใหสรางอาคารอีกหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้สรางติดถนนพระพันวษาคูกับอาคาร
หลังแรก
พ.ศ. 2502 ไดสรางอาคารเรือนไม 2 ชั้น ทางดานหลังของโรงเรียน และบานพักครูอีก 1 หลัง
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พ.ศ. 2510

ได รับ คําสั่ งใหย กเลิ กการเปด สอนระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนต นสายอาชี พ โดยใหทําการสอน
เฉพาะระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงเทานั้น (เปดรับผูจบ ม.6 และ ม.ศ. 3)
พ.ศ. 2509 – 2511 ทางโรงเรียนติดตอรับเครื่องพิมพดีดของโรงเรียนบพิธพิมุข ใหนักเรียนฝกหัดพิมพดีดทั้ง
ไดเปดสอนพิมพดีดหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงการเรียนการสอนทุกดานจนกระทั่งกรม
อาชีวศึกษาไดคัดเลือกใหเปนศูนยโครงการปรับปรุงโรงเรียนการชางสตรี ในภาคกลาง
พ.ศ. 2519 ไดสรางอาคารคหกรรม 1 หนวย ลักษณะเปนตึก 2 ชั้น และเปดใชเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2520
พ.ศ. 2521 ไดสรางอาคารเรียนอีก 1 หลัง เปนตึก 3 ชั้น โดยรื้ออาคารหลังที่เปนเรือนนอนออกเพื่อสราง
ตึกหลังนี้แทน และไดเลิกรับนักเรียนประจําตั้งแต พ.ศ. 2515 ไดรับเงินงบประมาณ สราง
อาคารคหกรรมเพิ่ มเติ มอี ก 2 หน วย เป นตึ ก 2 ชั้ น ตอจากหน ว ยแรกและเป ด ใช เมื่ อต น ป
การศึกษา 2522
พ.ศ. 2523 ไดรับเงินงบประมาณสรางบานพักครูแบบแฟลต 4 หนวย
พ.ศ. 2526 ไดรับเงินงบประมาณสรางอาคารเรียน 4 ชั้น โดยรื้ออาคารเรียนดานหลังและบานพักครู 1 หลัง
พ.ศ. 2528 ไดสรางบานพักครูแบบแฟลต 16 หนวย
พ.ศ. 2530 ไดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น โดยชั้นลางเปนหอประชุมและโรงอาหารไดสราง
อาคาร 1 หลัง คาวัสดุกอสรางใชเงินบํารุงการศึกษา ใหนักการภารโรงกอสรางอาคารนี้ เปน
หองปฏิบัติการเบเกอรี่
พ.ศ. 2531 สร า งพระพุ ท ธรู ป ประจํ า สถานศึ ก ษา พร อ มที่ ป ระดิ ษ ฐานด ว ยเงิ น บริ จ าคจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2535 สรางศาลาพักผอนผูปกครอง 1 หลัง โดยคนงานภารโรงเปนผูดําเนินการสราง ใชเงินบํารุง
การศึกษาซื้อวัสดุ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดทําการตอเติมอาคารเรียนและฏิบัติการ (อาคาร 4)
พ.ศ. 2539 วิทยาลัยฯ ไดทําการรื้อถอนอาคารคหกรรม 2 ชั้น และกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ
คหกรรมขึ้นใหม เปนอาคาร 6 ชั้น เปดใชในปการศึกษา 2540
พ.ศ. 2545 ดําเนินการกั้นหองบริเวณดานหองสมุด เพื่อทําใหเปนหองสืบคนทาง Internet ปรับปรุงปาย
บอกหมวดหมูหนั งสืออางอิง มุ ม มสธ. และวารสารเย็บเลมเป ดให บริการหอง Internet
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 เพื่อใหนักเรียนทําการศึกษาคนควาขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต โดยไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 20 ชุด จาก ฯพณฯ บรรหาร และ
คุณหญิงแจมใส ศิลปะอาชา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 พ.ศ. 2547 ดําเนินการจัดตั้งศูนย
การเรีย นรู ด วยตนเองและห องโฮมเธี ยเตอร ณ ชั้ น 6 อาคารเฉลิ มพระเกี ย รติ ได ส รางห อง
ประชาสัมพันธและหองพักอาจารยเวร
พ.ศ. 2548 ดําเนินการกอสรางฐานพระวิษณุกรรม และกั้นหองใตอาคารเฉลิมพระเกียรติสําหรับเปนที่
ประชุมของนักเรียน นักศึกษา
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พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

สรางสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสมอัตโนมัต”ิ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาค ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาสวนหยอม อาคารเรียน หองปฏิบัติการ
ปรับปรุงบริเวณใตอาคารเฉลิมพระเกียรติใหเปนหองประชุม และเปลี่ยนชื่อเปนหองประชุม
สรอยอินทนิล และหองโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนหองประชุมพวงชมพู
- ปรับปรุงหองประชาสัมพันธเปนธนาคารโรงเรียน
- จัดสรางหองประชาสัมพันธ หองรับรองผูปกครอง และติดรั้วดานหนาวิทยาลัยฯ
จัดสรางหองอินเตอรเน็ต จํานวน 1 หอง บริเวณอาคาร 1 ชั้นลาง

1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites:http:// www. Spvc . ac.th โดยมีเนื้อที่
ทั้งหมด 5 ไร 80.8 ตารางวา ที่ดินสวนใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ตองจายคาเชาให
กรมศาสนาทุกป โดยมีอาณาบริเวณ ดังนี้
ทิศเหนือ
จด อาคารเอกชน
ทิศใต
จด ถนนกุมารทอง
ทิศตะวันออก จด ถนนขุนไกร
ทิศตะวันตก จด ถนนพระพันวษา
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ําสุพรรณบุรีอยูในอาณาเขตภาคกลาง
ดานตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร
ตั้งอยูที่ระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 4 ลิปดา 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหวางเสนแวงที่ 99 องศา 17
ลิปดา ถึง 130 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 – 10 เมตร
อยู ห างจากกรุ ง เทพฯ โดยทางรถยนต ป ระมาณ 107 กิ โ ลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิ โ ลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี
สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมทางดานตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแตเหนือจรดใต บริเวณพื้นที่
ต่ําสุดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดมีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดสลับลอน
ชั้นจนถึงเทือกเขาสูงชัน เปนเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี
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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 สวนใหญจะเปนหินแกรนิต หินปูนและดีบุกเล็กนอย
โครงสรางประชากร
ประชากรในจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ประกอบด ว ยเชื้ อชาติ ไทย พวน จี น ลาว กะเหรี่ ย ง โดยกระจั ด
กระจายอยูในทองที่อําเภอตาง ๆ โดยชนกลุมนอยที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตสุพรรณบุรี ปจจุบันไดมีการ
ผสมกลมกลืนจนกลายเปนคนเชื้อชาติไทยในปจจุบัน
การปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 108 ตําบล 994 หมูบาน 20 เทศบาล
106 องคการบริหารสวนตําบล (อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอสามชุก อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภออูทอง
อําเภอดานชาง อําเภอบางปลามา อําเภอศรีประจันต อําเภอดอนเจดีย อําเภอสองพี่นอง และอําเภอหนอง
หญาไซ)
ขอมูลดานประชากร
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งหมด 863,404 คน แยกเปนชาย 420,807 คน หญิง 442,497 คน
ความหนาแนนของประชากร 161 คน ตอตารางกิโลเมตร
1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 68,667,436.14 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2555
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา)

38,371,846.88

2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป)

6,482,903.04

2.2 คาสาธารณูปโภค

1,781,790.21

3. คาเสื่อมราคา

5,516,375.11

4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขึ้นพื้นฐาน)
4.1 คาจัดการเรียนการสอน

7,964,750.00

4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

6,691,175.00

5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center

574,000.00

5.2 สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

90,000.00

5.3 โครงการคุณธรรมนําความรู

40,000.00

5.4 โครงการหารายไดระหวางเรียน

78,200.00

5.5 โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น

84,000.00

5.6 โครงการครูคลังสมอง
5.7 โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ

496,800.00
40,000.00

5.8 โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ

200,000.00

5.9 โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

159,999.40

5.10 โครงการทุนนักเรียนเรียนดี แตยากจน

75,000.00

5.11 โครงการพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรมสูความเปนเลิศ

20,596.50

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น

68,667,436.14
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1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของแผนก
วิชามีดังนี้
1.2.1 จํานวนผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ณ ภาคเรียนที่ 2/2555
ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชัน้

ปกติ + ทวิภาคี
ชาย
หญิง
91
512
65
411
42
366
198
1,289
12
141
10
163
22
304
220
1,593

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมระดับ ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

เทียบโอน
ชาย
หญิง
-

รวม
ชาย
91
65
42
198
12
10
22
220

หญิง
512
411
366
1,289
141
163
304
1,593

ทั้งหมด
603
476
408
1,487
153
173
326
1,813

ตารางที่ 1.3 จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)
รุนที่/ป
1/55
1/55
1/55
1/55
1/55
ป 55
ป 55
ป 55

หลักสูตร
ระยะสั้น 30 ชัว่ โมง
ระยะสั้น 30 ชัว่ โมง
ระยะสั้น 30 ชัว่ โมง
108 อาชีพ
108 อาชีพ

แกนมัธยม
แกนมัธยม
แกนมัธยม
รวม

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา
อาหาร
คหกรรม
ผาฯ
ผาฯ
คหกรรม
คหกรรม
คอมพิวเตอร
ศิลปกรรม

จํานวน
รายวิชา
5 วิชา
5 วิชา
5 วิชา
1 วิชา
1 วิชา
1 วิชา
1 วิชา
1 วิชา
วิชา

ชาย
15
10
14
7
10
41
41
41
179

จํานวนผูเรียน
หญิง
15
20
16
21
17
45
45
45
224

รวม
30
30
30
28
27
86
86
86
403
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ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง ผูบ ริหาร/ครู

ฝายผูบ ริหาร

5

5

-

-

3

2

-

5

-

-

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ

19

12 2

5

7 12 -

แผนกวิชาคหกรรม

5

5

-

-

-

5

-

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

5

4

-

1

-

5

-

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

5

5

-

-

-

5

-

แผนกวิชาการบัญชี

10

6

1

3

2

8

-

แผนกวิชาการขายและการตลาด

6

6

-

-

-

6

แผนกวิชาการเลขานุการ

7

4

-

3

1

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

9

7

-

2

แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

3

1

1

แผนกวิชาการออกแบบ

3

3

แผนกวิชาคอมพิวกราฟค

2

1

รวมทั้งหมด

79

59 4 16 20 59 2 26 51 -

7 12 -

-

-

พนักงานราชการ
อัตราจาง

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

ขาราชการ
พนักงานราชการ
อัตราจาง
ชาย
หญิง
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ํากวา
ครูผูชวย
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

สถานภาพ

5

-

-

-

- 12 2

-

2

5

5

-

-

4

1

-

-

-

4

-

-

3

1

-

-

1

5

-

-

4

1

-

-

-

3

7

-

-

3

2 1 1

3

1

1

4

-

-

3

2

-

-

-

6

-

3

4

-

-

2

2

-

-

3

4

5

1

3

5

-

-

5

1

-

-

2

1

-

3

-

1

2

-

-

1

-

-

1

1

-

-

2

1

-

1

2

-

-

3

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

1

- 41 17 1 4 16
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ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
งานตามโครงสราง
บริหารสถานศึกษา
เจาหนาที่งานสารบรรณ
เจาหนาที่งานธุรการ
เจาหนาที่งานบุคลากร
เจาหนาที่งานบัญชี
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ
เจาหนาที่งานทะเบียน
เจาหนาที่งานกิจกรรม
เจาหนาที่งานแนะแนว
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ
เจาหนาที่งานปกครอง
เจาหนาที่งานศูนยขอมูล
เจาหนาที่งานผลิตการคา
เจาหนาที่งานวัดผล
เจาหนาที่งานหองสมุด
เจาหนาที่งานวิจัย
พนักงานบริการ
พนักงานขาย
พนักงานพัสดุ ชั้น 3
หัวหนาหมวดรถยนต
พนักงานขับรถยนต
หัวหนาหมวดสถานที่
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
บุคลาการทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(คน)
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
2
1
1
2
1
6
3
1
42

เพศ

วุฒิการศึกษา

ขาราชการ ก.พ.
ลูกจางประจํา
ลูกจางชัว่ คราว
ชาย
หญิง
ต่ํากวา
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวา ป.ตรี

สถานภาพ

1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1 9

5
1

1

1
2
1
2
1

1
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

2

1

1
1
1

1
2
1
3
3

3

1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

1
2
1

1

1
2
1
1
2
1
6
3

1
1
32 15 27 17 11 13 1
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1.3 ระบบโครงสรางบริหาร

เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้
โครงสรโครงสร
างการบริ
หารงานของวิ
ยาลัยอาชี
ยอาชี
ศึกษาสุ
พรรณบุ
รี
างการบริ
หารงานของวิททยาลั
วศึกวษาสุ
พรรณบุ
รี
บสํานักงานคณะกรรมการการอาชีววศึศึกกษาว
หารสถานศึ
กษา พ.ศ.
2552
ตามระเบียตามระเบี
บสํานักยงานคณะกรรมการการอาชี
ษาวาดาวดยการบริ
วยการบริ
หารสถานศึ
กษา
พ.ศ. 2552
ผูอํานวยการวิทยาลัย
นางสาวฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
นายจําลอง กาละพงศ

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
นางปุญญิสา พันธุภักดี

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายภานุพันธ พันธนิตย

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นายชัยรัตน เฟองฟูลอย

งานวางแผนและงบประมาณ
นางณัฐญา อัมรินทร

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวจันทรา สงศรี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางพิมพปวีร ศรีกิจการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวพจนา สลับลึก

งานบุคลากร
นางพรสวรรค ผลวงษ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรญ
ั

งานครูทปี่ รึกษา
นางสมใจ บุญมี

แผนกวิชาผาและเครือ่ งแตงกาย
นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ

งานการเงิน
นางดุสิดา เฟองฟูลอย

งานความรวมมือ
นางสาวนิโลบล บุญชู

งานปกครอง
นายกวินธร ไขหทัยบุตร

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวสุภาพร รัตนโชติชวง

งานวิทยบริการและหองสมุด
นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

งานการบัญชี
นางสาวพัชรินทร รุจิโกไศย

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นางภิญญดา อยูสําราญ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายมนตชัย อัมพวานนท

แผนกวิชาคหกรรมทัว่ ไป
นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางเก็จวลี วัชเรนทรสุนทร

งานพัสดุ
นางสุดารัตน ผิวรุง สุวรรณ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
นางเบญจมาศ ดีเจริญ

แผนกวิชาการบัญชี
นางกันยา รัตนพวงทอง

งานสื่อการเรียนการสอน
นายสุเทพ สุทธิบุตร

งานอาคารสถานที่
นายสุทธิ อัมรินทร

งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางปรารถนา เกิดโชค

แผนกวิชาการขายและการตลาด
นางยุวพา สารพัฒน

นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข

งานทะเบียน
นางขนิษฐา ภมรดล

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางวรรณา ทองสุข

งานประชาสัมพันธ
นางอนัญญา เวียงสีมา

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นายกิติพงศ โกวิทวณิชชา
แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
แผนกวิชาการออกแบบ
นายสุรพล แยมชื่น
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟค
นางราตรี พรมแทน
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งานบริหารงานทัว่ ไป
นางเพียรใจ มวงภาษี
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนทีย่ อมรับของสังคมใน
รอบปการศึกษา 2555
 รางวั ล สถานศึ ก ษาเรี ย นรู เ ทคโนโลยี เ ฉพาะทางอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ เหรี ย ญทอง จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ผูอํานวยการฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคนดีศรีสุพรรณ รับเข็มเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ผูทําคุณประโยชนใหกับจังหวัดสุพรรณบุรี ดานวัฒนธรรม การ
ศาสนา การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การพัฒนาชุมชน จังหวัด เนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 รางวัลหนวยมาตรฐานดีเดน เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถวยพระราชทาน พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา ทิ
นัดดามาตุ “ขาวสวย มัสยา คูใจนําพริกลองวารี” ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุกลองที่มีประโยชนตอ
สุขภาพ สําหรับผูประสบภัย จํานวน 1 เมนู ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร” ป 2555
(นาย
วิษณุพงษ ศรีบุญเพ็ง และ นางสาวพัฒนตรา สุทินธนาไพศาล)
 ไดรับเกียรติบัตรโครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2555 จาก
ธนาคารออมสิน (สถานศึกษา และ นางสาวพจนา จันทรคํา)
 รางวัลดีเดน การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมการออม ประจําป 2555 จากธนาคารออม
สิน
 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากบริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) ในโอกาสรวมโครงการโรงเรียนมี
ยอดขายสูงสุด 20 อันดับของประเทศ ป 2555
 ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดพวงมาลา ประเภทความคิ ด สร างสรรค เนื่ องในวั น ป ย มหาราช
จาก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ไดรับรางวัล โรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ครูไดรับประกาศเกียรติคุณและโลเกียรติคุณ ตนแบบครูผูสรางคน ประจําป 2555 ทํางานทดแทนคุณ
แผนดิน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน โดยพลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท
องคมนตรี ประกอบดวย
- คุณครูภิญญดา
อยูสําราญ
- คุณครูพรสวรรค
สระบัว
- คุณครูกานตสิรี
อูอ รุณ
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 ครูไดรับคัดเลือกเปน ครูสอนดี ประจําป พ.ศ. 2555 ตามโครงการสังคมไทยรวมกันคืนครูดีใหศิษย ยก
ยองเชิดชู ครูสอนดี จากสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน ประกอบดวย
- คุณครูยุวพา
สารพัฒน
- คุณครูพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ
 ครูไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป พ.ศ. 2555 จากคุรุสภา ประกอบดวย
- ผูอํานวยการฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ
- รองฯ ปุญญิสา
พันธุภักดี
- คุณครูกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
- คุณครูเก็จวลี
วัชเรนทรสุนทร
- คุณครูขนิษฐา
ภมรดล
- คุณครูโฆสิต
รัตนานุเคราะห
- คุณครูจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
- คุณครูชิรญา
พรมทอง
- คุณครูณัฐญา
อัมรินทร
- คุณครูบุญสม
สําเนียงแจม
- คุณครูปรารถนา
เกิดโชค
- คุณครูพจนา
สลับลึก
- คุณครูพรสวรรค
ผลวงษ
- คุณครูพิมพปวีร
ศรีกิจการ
- คุณครูภิญญดา
อยูสําราญ
- คุณครูระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
- คุณครูนางรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร
- คุณครูวรรณา
ทองสุข
- คุณครูวันเพ็ญ
สาลีผลิน
- คุณครูศิริรัตน
รัตนานุเคราะห
- คุณครูสุดารัตน
ผิวรุงสุวรรณ
- คุณครูสุทธิ
อัมรินทร
- คุณครูสุเทพ
สุทธิบุตร
- คุณครูสุภาพร
รัตนโชติชวง
- คุณครูอัญชรีย
สรวงทาไม
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 ได รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย ม ระดั บ อาชี ว ศึ กษา การประกวดออกแบบของที่ ร ะลึ กจากผลิ ต ภั ณฑ ผ าฝ าย
ศิ ล ปาชี พ “ฝ า ยทอใจ ครั้ ง ที่ 5” จากศู น ย ส ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว า งประเทศ (องค ก ารมหาชน)
(นางสาวศรารัตน วีระเทศ และ นางสาวอุทัยวรรณ ภูฆัง)
 ได รั บ รางวั ล “นักศึ กษาดี เ ด น ดานคุ ณธรรม และจริ ย ธรรม ระดับ ประเทศ” จากธนาคารออมสิ น
(นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร)
 ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนดีเดน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เนื่องใน
โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ณ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะหฯ กรุงเทพมหานคร
(นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร)
 ไดรับการคัดเลือกใหเปน “เด็กและเยาวชนดีเดนดานศาสนาและจริยธรรม” จากสํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาววิไลลักษณ สุมิตรเดช)
 ไดรับคัดเลือกเปนยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ในโครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational
Ambassador) (นางสาวจิตใจงาม จันทรโชติ และ นางสาวศิรินาถ สุทธิไกร)
 ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด สมาชิกดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 ระดับภาค
ณ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก (นางสาวสมใจ วงษเอี่ยม)
 ไดรั บรางวัล ชนะเลิ ศ ประกวดกระทงลอย จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (นั กเรี ยน ระดับชั้ น ปวช.
รวมกับ ชุมชนพระพันวษา)
 ไดรับรางวัลชมเชย ระดับอาชีวศึกษา การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากผลิตภัณฑผาฝายศิลปาชีพ
“ฝายทอใจ ครั้งที่ 5” จากศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
(นางสาวสุกัญญา ภูกัน และ นางสาวธนาภรณ ศิริมาลัย)
 ไดรับรางวัลชมเชย ระดับอาชีวศึกษา การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากผลิตภัณฑผาฝายศิลปาชีพ
“ฝายทอใจ ครั้งที่ 5” จากศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
(นางสาวจันทิมา จิตตวารี และ นางสาวอสมา เกิดอ่ํา)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันประกวดพานพุมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ หอง Ball Hall ศูนยการแสดงสินคาสุพรีม สามเสน กรุงเทพฯ
 ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ในการเข า ร ว มประกวดโครงการ “ไอเดี ย สุ พ รรณของขวั ญ วั น แม
SEASON 3” จากผลงานกะลาใสของใหแม
 ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ในการเข า ร ว มประกวดโครงการ “ไอเดี ย สุ พ รรณของขวั ญ วั น แม
SEASON 3” จากผลงานกระสอบผาติดผนัง
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 ไดรับเกียรติบัตรในการประกวดบทความหัวขอ “ใคร? จะเปนผูยุติความรุนแรงในครอบครัว...สังคม”
จากสํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี (นางสาวพลอย บุญเมือง)
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับ ปวช. โครงงานผลงานตุกตาจากใยกลวย ไดรับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนผูประดิษฐ
1. นางสาวพิมพลภัส ซั่งปลื้ม
2. นางสาวพิททิยา กสิกรรม
3. นางสาวทิพพวรรณ แกวลอยฟา
ครูที่ปรึกษา
1. นางณัฐญา อัมรินทร
2. นายสุทธิ อัมรินทร
เครื่องผลิตคุกกี้ ประเภทสิ่งประดิษฐ เพื่อการประกอบอาชีพ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นักเรียนผูประดิษฐ
1. นางสาวสุวนันท สุรชนธนกุล
2. นางสาวชนากานต สิงหจุย
3. นางสาวณิชกมล แกวปานกัน
4. นายโอภาส แซตัน
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวสุภาพร รัตนโชติชว ง
2. นายกิติพงศ โกวิทวณิชา
อุปกรณระบุตําแหนงชวยคนหา ประเภทสิ่งประดิษฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
นักศึกษาผูประดิษฐ
1. นางสาวกมลทิพย กล่ําขํามี
2. นางสาวเพชรรัตน ออนอินทร
นักศึกษาระดับ ปวส. 2/1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูที่ปรึกษา
1. นายชนาวุฒิ มูลจันทร
2. นางประภัส ริ้วไสว
ถังขยะรักษโลก ประเภทสิ่งประดิษฐ พลังงานและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
นักศึกษาผูประดิษฐ
1. นางสาวนิภาพ สวางอารมณ
2. นางสาวประกายรุง ภูฆัง
นักศึกษาระดับ ปวส. 2/1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูที่ปรึกษา
1. นายสุทธิ อัมรินทร
2. นางภิญญดา อยูสําราญ
3. นางณัฐญา อัมรินทร
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ระดับ ปวส. 1. เครื่องชารจแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังมือแบบพกพา ไดรับรางวัลชนะเลิศ
นักศึกษาผูประดิษฐ
1. นางสาวสมหญิง ฤกษโชคดี
2. นางสาวดวงกมล สวางอารมณ
3. นางสาวพัชรินทร เรือนตื้อ
ครูที่ปรึกษา
นางภิญญดา อยูสําราญ
2. เครื่อง Score board Volleyball ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นักศึกษาผูประดิษฐ
1. นางสาวกมลทิพย กล่ําขํามี
2. นางสาวประกายรุง ภูฆัง
3. นางสาวเพชรรัตน ออนอินทร
ครูที่ปรึกษา
นางภิญญดา อยูสําราญ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ พิมพดีดไทย (นายสราวุธ ชาวบานกราง)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบโปสเตอรทองเที่ยว (นายอรรณพ พันธุคุย
และ นายเมธี โชคสุขนิรันดร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ Animation (นางสาวโสภารัตน คลายฉ่ํา และ
นางสาวอริยา รุงเรือง)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ บัญชีกับคอมพิวเตอร (ปวช.) (นายฐิติวัฒน สิทธิชูรักษ
และ นายภานุภณ ทัศสาคร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ บัญชีกับคอมพิวเตอร (ปวส.) (นางสาวสมใจ วงษเอี่ยม
และ นางสาวทิพยวรรณ ปทุมสูตร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวช.)
(นางสาวสุพรรณนา ฉิมพลีศิริ และ นางสาววิจิตรา ขุนจันทร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.)
(นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร และ นางสาววรารัตน เดชคง)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การจัดการและการเสนอรายการนําเที่ยว
(นางสาวรัตนา รักมาก และ นางสาวชนนัช คําพุฒ)
 ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข งขั น ทั กษะวิ ช าชี พ การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ (นางสาวธนภั ทร โสมเสาร ,
นางสาวนวพรรษ วงษพันธุลักษณ, นางสาวนงเยาว จันทรสุวรรณ, นางสาวปณฐิสา ไกรเภา และ
นางสาวปทุมรัตน กลิ่นเกษร)
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 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประดิษฐดอกไมคลุมไตร (นางสาวสุธิดา จันทะวงษ,
นางสาววนิสรา สอนสุภาพ, นายวรพล โพธิ์นิล, นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น และ
นายจักรพงศ สุวรรณรัตน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ อาหารวางไทยโดยใชวัตถุดิบจากเผือก
(นางสาวน้ําฝน สุธิโส, นายกอบสิน ปทุมมานนท และ นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ Thai Fusion Set (นายวิษณุพงษ ศรีบุญเพ็ง,
นางสาวสุพัฒนตรา สุทินธนาไพศาล และ นางสาววาสนา ผิวออนดี)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประวัติศาสตรไทย (นางสาวปยวัฒน มักมวน และ
นางสาวอมรรัตน ปฐมธรรมการ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประกวดรักการอาน (นางสาววิลาวัลย อุมสุข)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (นางสาวนริษา สุดโต,
นางสาวอมรรัตน พลเสน, นางสาวจุฑามาศ แซแพ, นางสาวเกวลี สัญญาปลื้ม)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
(นางสาวกันตกมล ไทยวงษ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน (นางสาวปนัดดา เงานอ)
 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ พิมพดีดอังกฤษ (นางสาวชนิศา นาคใหม)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบ web page (นางสาวจติรา พึ่งจะคลี่
และ นางสาวกุลนันทน พักตรเจียม)
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค (ภาคกลาง)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บชุดลําลองวัยรุน 14 – 15 ป
(นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช และ นางสาวจันทิมา จิตตวารี)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเขารูปแขนสั้น
(นางสาวเยาวลักษณ เมฆสาร และ นางสาวเยาวลักษณ บุญประเทศ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพอาหาร อาหารวางไทยโดยใชวัตถุดิบจากเผือก
(นายกอบสิน ปทุมานนท, นางสาวน้ําฝน สุธิโส และ นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพคหกรรม การประดิษฐดอกไมคลุมไตร
(นางสาวสุธิดา จันทวงษ, นางสาววนิสรา สอนสุภาพ, นายวรพล โพธินิล, นางสาวสุภทั รชา สวนกลิ่น
และ นายจักรพงศ สุวรรณรัตน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.
(นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร และ นางสาววรารัตน เดชคง)
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 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี การลงโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวช.
(นางสาวสุพรรษา ฉิมพลีศิริ และ นางสาววิจิตรา ขุนจันทร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี การลงบัญชีดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
(นายฐิติวัฒน สิทธิชูรักษ และ นายภาณุภณ ทัศสาคร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงสากล (นายคณิศร ศรีโมรา)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (นางสาวพจนา จันทรคํา)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยสากล (นายกฤษดา ยอดเพชร)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพตอบปญหาประวัติศาสตรชาติไทย
(นางสาวปยวัฒน มักมวน และ นางสาวอมรรัตน ปฐมธรรมการ)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย (นายภูมิรัตน รัตนวรพงษ และ
นางสาวณิชากร กวยสกุล)
 ไดรับรางวัลอันดับ 4 การแขงขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟค การออกแบบโปสเตอรทองเที่ยว (นาย
อรรณพ พันธุคุย และ นายเมธี โชคสุขนิรันดร)
 ไดรับรางวัลอันดับ 4 การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน สุนทรพจนภาษาจีน (นางสาวปนัดดา เงานอ)
 ไดรับรางวัลอันดับ 4 การแขงขันทักษะวิชาชีพอาหาร TAI FUSION SET ระดับ ปวส.
(นายวิษณุพงษ ศรีบุญเพ็ง, นางสาวสุพัฒนตรา สุทินธนาไพศาล และนางสาววาสนา ผิวออนดี)
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
 ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บชุดลําลองวัยรุน
14
– 15 ป (นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช และ นางสาวจันทิมา จิตตวารี)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดรองเพลงไทยสากล (นายกฤษดา ยอดเพชร)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดรองเพลงสากล (นายคณิศร ศรีโมรา)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี การลงบัญชีดวย
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช. (นายฐิติวัฒน สิทธิชูรักษ และ นายภาณุภณ ทัศสาคร)
 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเขารูปแขนสั้น
(นางสาวเยาวลักษณ เมฆสาร และ นางสาวธัญญลักษณ บุญประเทศ)
 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพอาหาร อาหารวางไทยโดยใชวัตถุดิบจากเผือก
(นายกอบสิน ปทุมมานนท, นางสาวน้ําฝน สุธิโส และ นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี)
 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพคหกรรม การประกอบดิษฐดอกไมคลุมไตร
(นางสาวสุธิดา จันทะวงษ, นางสาววนิสรา สอนสุภาพ, นายวรพล โพธินิล,
นางสาวสุภัทรชา สินกลิ่น และ นายจักรพงศ สุวรรณรัตน)
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 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.
(นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร และ นางสาววรารัตน เดชคง)
 ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขันตอบปญหาประวัติศาสตรชาติไทย (นางสาวปยวัฒน มักมวน และ
นางสาวอมรรัตน ปฐมธรรมการ)
 ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย (นายภูมิรัตน รัตนวรพงษ และ นางสาวณิชากร กวยสกุล)
1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
1.5.1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
1.5.4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.5.6 การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
1.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา
1.5.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
1.5.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
1.5.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
1.5.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

เปาหมายความสําเร็จ
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา
ปรัชญา

ความรูดี มีวินัย น้ําใจนักกีฬา
ความรูดี หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือ
ประสบการณรวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ
มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอบังคับ กฎ กติกาตาง ๆ ที่วางไว
หรือการควบคุมพฤติกรรม และอารมณของตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกาของสังคมได
น้ําใจนักกีฬา หมายถึง การรูแพ รูชนะ และการใหอภัย รวมทั้งการตอสูและแขงขันไป
ดวยวิถีทางของกีฬาอยางเต็มความสามารถ เคารพในกฎ กติกา และยอมรับคําตัดสินโดยไมมีขอโตแยง รวมไป
ถึงการนําคุณธรรมขอนี้ไปใชในชีวิตประจําวัน เชน สุภาพออนนอม ยุติธรรม สามัคคี หนักแนน เปนตน
วิสัยทัศน ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการตามคุณวุฒิวิชาชีพ
พันธกิจ

1. จัดและสงเสริมการเรียนรูฝกอบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการใหมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางเครือขายความรวมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ
3. วิจัยสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองคความรู ดานธุรกิจและบริการ
4. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค 1. ผูเรียนอาชีวศึกษา มีความรูความสามารถ มีทักษะอาชีพดานธุรกิจและบริการ และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เนนใหหนวยงานทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมใน
การจั ด การศึ ก ษา ตลอดจนพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ผู พิ ก าร และ
ผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาวิชาชีพ ในดานธุรกิจและบริการอยางเทาเทียมกัน
3. สถานศึ ก ษามี ก ารส งเสริ ม สนั บ สนุ น ผู เ รี ย นและผู ส อน ให มีก ารสร างและพั ฒ นา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
และเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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เอกลักษณของสถานศึกษา
กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ
กิจกรรมเดน หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนขึ้น
อย า งสม่ํ า เสมอ เช น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร กิ จ กรรมชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย กิ จ กรรมส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน
เนนทักษะวิชาชีพ หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอน โดยเนน การ
ฝกทักษะปฏิบัติใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ความชํานาญทางดานวิชาชีพของตนเอง
อัตลักษณของนักเรียน นักศึกษา ทักษะดี มีวินัย
ทักษะดี หมายถึง ความรู ความสามารถ หรือความชํานาญในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว
รวดเร็ว และถูกตองเกี่ยวกับวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู ตลอดจนความสามารถในการนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนได
มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอบังคับ กฎ กติกาตางๆ ที่วางไว หรือการควบคุม
พฤติกรรม และอารมณของตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกาของสังคมได
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การ

จัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ผูเรียนอยางนอย รอยละ 80
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ

- การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา
ระดับภาคและระดับชาติ
- การใหความรูดานการจัดทําโครงการวิชาชีพและ
ทําวิจัยแกผูเรียน
- มหกรรมโครงการวิชาชีพ
- วันสุนทรภู
- พัฒนาคุณภาพและทักษะของผูเรียน
- อบรมการผลิตบทเรียนบนอินเตอรเน็ตดวย
Moodle LMS
- สงเสริมผูเรียนสงงานผานระบบ e – mail
- การแขงขันการออกแบบ webpage
- ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
- ติดตามผูส ําเร็จการศึกษา
- การจัดองคความรูในการสรางผูประกอบการใหม
- การจําหนายเคกเทศกาลปใหม
- พัฒนาการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
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ดาน
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมและระบบดูแล
ผูเรียน

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในระดับดีมาก

- ติดตามแผนการสอนบูรณาการกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ3D
- นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน
- เสริมสรางความรูและประสบการณนอก
สถานศึกษา
- การอาหารครบวงจร
- ธนาคารโรงเรียน
- บัญชีครัวเรือนเลื่อนระดับชีวติ
- ปฏิบัติการขายตรง
- นักการตลาดรุน จิ๋ว
- กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูเศรษฐศาสตรกับ
อาเซียน
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุ
การศึกษาสําหรับการเรียนการสอน
- ปรับปรุงหองจริยธรรม
- สงเสริมพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน
- จัดหาวัสดุ ตําราเรียน นิตยสาร วารสาร ครุภัณฑ
- พิธีมอบทุนการศึกษา

สถานศึกษามีการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมและ
จัดระบบดูแลผูเรียนอยูใน
ระดับดีมาก

- อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2555
- บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- ไหวครูชางศิลปกรรม
- คุณธรรมนําความรูสูการประกอบอาชีพ
- การประชุมผูป กครองนักเรียนนักศึกษาใหม
- การประชุมผูป กครองของนักเรียนชั้น ปวช.2,3
และ ปวส.2
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให
คําปรึกษาสําหรับ ครูที่ปรึกษายุคโลกาภิวัฒน”
- ผูประสานสิบทิศ
- นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
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ดาน

เปาหมายความสําเร็จ
-

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
ปจฉิมนิเทศผูสาํ เร็จการศึกษา
พัฒนาศักยภาพการใหบริการกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง
จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาพบผูปกครอง
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4
ยกระดับสมรรถนะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา - เชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเลิศ
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรบั การพัฒนาอยูในระดับดีมาก - ครูดีเดนประจําป
- เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- จางครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- สงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ
- สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
- ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ
- สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ
- พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
- อบรมครูผูสอน “การสรางสื่อการสอนดวย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส”
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
- พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและ
ตางประเทศ”
- สงเสริมบุคลากรใหไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ในดานวิชาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาแหลงเรียนรูให สถานศึกษามีการพัฒนาแหลง - จัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู
เปนประโยชนแกชุมชน
เรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน และประสบการณ
- จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน
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ดาน
ยุทธศาสตรที่ 6
เพิ่มปริมาณผูเรียน
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7
สรางความเขมแข็ง
เครือขายความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนผูเรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น - แนะแนวการศึกษาตอดานการอาชีวศึกษา
จากปที่ผานมา รอยละ 10
- เปดสอนสาขางานออกแบบเสื้อผา
สถานศึกษามีการสรางความ
เขมแข็งในการสรางเครือขาย
ความรวมมือในการจัด
การศึกษาระดับดีมาก

- ฝกงานนักเรียน นักศึกษา
- ทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ
- ฝกประสบการณอาชีพในสถานประกอบการ
- พิธีลงนามความรวมมือ
- สรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ
กับสถานศึกษา
- การเสริมสรางความรูดวยภูมปิ ญญาทองถิน่

ยุทธศาสตรที่ 8
ผลักดันการบูรณาการ
งานวิจยั และพัฒนา
ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

ครูและนักเรียนมีการจัดทํา
วิจัยสิ่งประดิษฐและพัฒนา
ตลอดจนการนําไปเผยแพร
เพื่อใชประโยชนในชุมชน
องคกร

- สิ่งประดิษฐคนรุนใหมประเภทเครื่องคัดแยกสี
ลูกปด (ตอยอด)
- จัดทําสื่อ CAI ผสม
- พัฒนาบทเรียนชวยสอนในรายวิชา
- ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
- ประเมินการจัดกิจกรรมตางๆ ตามคําสัง่ ของ
วิทยาลัยฯ
- เผยแพรผลงาน วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ
โครงงานของผูเรียนและครู
- ติดตามผลการพัฒนาดานงานวิจัยของครู
นักเรียน นักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา

มีการพัฒนาตามอัตลักษณ
และเอกลักษณของนักเรียน
นักศึกษา

- จัดทําแผนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณสถานศึกษา
- สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สถานศึกษา
- สงเสริมผูเรียนใหไดรับรางวัลจากหนวยงาน
ภายนอก
- พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษา
- วารสารประชาสัมพันธ
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ดาน
ยุทธศาสตรที่ 10
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 11
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ - งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ - จัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ
อยูในระดับดีมาก
- ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษาประจําปงบประมาณ
- จัดทําแผนและกลไกการบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาบุคลากรในการใชงานระบบ RMS
- พัฒนาบุคลากรกับระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E- Office)
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การซอมบํารุงระบบเครือขายภายในสถานศึกษา
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน QA
- ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
- จัดอบรมระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- จัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู
- จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
- ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- จัดทําแผนกํากับ ติดตามการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในเนนการมีสวนรวมทุก
ภาคสวน
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2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ดาน
2.3.1 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
ระดับคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มีตอความปลอดภัยของผูเรียน
ครู และบุคลากร อยูในระดับดี

มาตรการปองกันและควบคุม
- การทําโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
- การทําประกันอุบัติเหตุ และ
การรักษาพยาบาล
- คูมือนักเรียน นักศึกษา
- มีระบบการจัดเวรยาม
- มีปายแสดงคําเตือนการใชหองเรียน
- มีอุปกรณปองกันอัคคีภัย
- มีจราจร อาสาจราจรควบคุมดูแลใน
ตอนเชา
- มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา
- มีระบบวงจรปดในแตละอาคารเรียน
- มีการคัดกรองบุคคลภายนอกในการ
เขาวิทยาลัยฯ
- มีอาคารที่พักรับรองของผูปกครอง
- เครื่ อ งสแกนลายนิ้ ว มื อ ก อ นเข า
วิทยาลัยฯ
- การสงขอมูลรายงานพฤติกรรมผูเรียน
ไปยังผูปกครอง โดยผานระบบ SMS
- โครงการศู น ย เ ฝ าระวั งพฤติ กรรม
นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยของสถานศึกษา
- พัฒนาระบบการบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา

- 29 -

ดาน
2.3.2 ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท

เปาหมายความสําเร็จ
มาตรการปองกันและควบคุม
รอยละ 98.00 ของผูเรียนที่ปลอด - การติ ดต อประสานงานกั บเครือขาย
จากการทะเลาะวิวาท
ผูปกครอง
- การประชุมผูปกครองนักเรียนกลุม
เสี่ ย งที่ มี ผ ลการเรี ย นกลุ ม เสี่ ย งที่ มี
ผลการเรียนไมถึงเกณฑ
- คูมือนักเรียน นักศึกษา
- การบันทึกขอมูลสถิติ
- การเชิญผูปกครองเขาพบ เพื่อ
รับทราบขอมูล
- การรายงานขอมูลผูปกครองเปน
ลายลักษณอักษร และการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
- การลงโทษตามลําดับขั้นตอน
- การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
- การจัดกิจกรรมชมรมฯ
- การรายงานสรุป
- มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
- การอบรมนักเรียนในตอนเชา
- มีครูปกครองและที่ปรึกษา
ควบคุมดูแล
- มี ผู ป ระสานสิ บ ทิ ศในการดู แ ล และ
รายงานตอครูที่ปรึกษา
- การเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษา ของ
ครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห
- กฎระเบียบการลงโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- การประชุมชี้แจง ผูปกครองและ
นักเรียนในการปฐมนิเทศ นักเรียน
นักศึกษา
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ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด รอยละ 100.00 ของผูเรียนที่
ปลอดจากสิ่งเสพติด

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม
เชน การตั้งครรภกอนวัย
อันควร

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากความเสี่ยงทางสังคม

มาตรการปองกันและควบคุม
- ระบบการดูแลนักเรียน
- การตรวจสุขภาพหาสารเสพติด
ปละ 1 ครั้ง
- คูมือนักเรียน นักศึกษา
- การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
- การจัดกิ จกรรมสงเสริมสุขภาพและ
นันทนาการ
- การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เขาคาย
- การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพ
และมนุษยสัมพันธ
- การจั ด กิ จ กรรม ชาติ ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
- การจัดกิจกรรมชมรมฯ
- การรายงานสรุป
- การสงเสริมการเรียนรูศึกษาดูงานยัง
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน
- การบริหารเงินอุดหนุนการหารายได
ระหวางเรียนของนักศึกษาที่ยากจน
- การใหรางวัลเกียรติบัตร
- การแขงขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาและ
นันทนาการ
- การใหความรูเรื่องเพศศึกษา
- การจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
- การเขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- การดําเนินกิจกรรมเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
- การจั ด กิ จ กรรม ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
- การจัดกิจกรรมชมรมฯ

- 31 -

ดาน

2.3.5 ความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม

เปาหมายความสําเร็จ

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากการพนันและการมั่วสุม

มาตรการปองกันและควบคุม
- การรายงานสรุป
- จัดใหมีระบบการดูแลนักเรียน
- การทําโครงการผูประสานสิบทิศ
- การฝกอบรมผูผลิตกําลังคนดาน
บริการสุขภาพเด็ก
- การติ ดต อประสานงานกั บเครือขาย
ผูปกครอง
- คูมือนักเรียน นักศึกษา
- การบันทึกขอมูลสถิติ
- การเชิญผูปกครองเขาพบเพื่อรับทราบ
ขอมูล
- การรายงานขอมูลผูปกครองเปน
ลายลักษณอักษร และการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
- การลงโทษตามลําดับขั้นตอน
- การปฏิ บั ติ โ ครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
- การจัดกิจกรรมชมรมฯ
- การรายงานสรุป
- มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
- การอบรมนักเรียนในตอนเชา
- มีครูปกครองและครูที่ปรึกษา
ควบคุมดูแล
- มี ผู ป ระสานสิ บ ทิ ศในการดู แ ล และ
รายงานตอครูที่ปรึกษา
- การเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษา ของ
ครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห
- มี ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ก า ร ล ง โ ท ษ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ
- มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง ผู ป กครองและ
นั ก เรี ย นในการปฐมนิ เ ทศ นั ก เรี ย น
นักศึกษา
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1. การเพิ่มปริมาณครูบัญชี
เพิ่มปริมาณครูดานบัญชี
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
สถานศึกษาจะมุงมั่นพัฒนาการบริการจัดการใน
ทุกดานอยางตอเนื่อง
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กําหนดวิธีการติดตามนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
เขารับการตรวจสุขภาพ
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พั ฒ นาผู เ รี ย นและผู สํ าเร็ จ การศึ กษาอาชี ว ศึ กษาให มีความรู เ ชิ งวิ ช าการ ทั กษะทางวิ ช าชี พ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก ชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการประชุมวางแผนในการแกปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหปรับปรุงใน
การพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้น
แจ ง ให ผู เ รี ย นทราบผลการเรี ย นอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ภาคเรี ย นและประชุ ม นั ก เรี ย น
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อหาวิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษาตอไป
ความพยายาม มีการวางแผนและดํา เนิน การพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ
เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา
ผูปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษาเอง เพื่อแกไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อจบการศึกษา
ตามกําหนดของหลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลการดําเนินงาน ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป จํานวน 1,637 คน จากผูเรียนทั้งหมด 1,788 คน คิดเปนรอยละ 91.55
ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
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แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชา ผาและเครื่องแตงกาย
-สาขางาน ออกแบบเสื้อผา
-สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
- สาขางาน อาหารและโภชนาการ

- สาขางาน ธุรกิจอาหาร
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร
- สาขางาน คหกรรมการผลิต

รวม
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
- สาขางาน การบัญชี

- สาขางาน การขาย

- สาขางานการเลขานุการ

จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน จํานวนผูเรียน
หมาย
ระดับชั้น ที่ลงทะเบียน ทีอ่ อก ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ รอยละ
เหตุ
(ยกเวนผูออก กลางคัน 2.00 ขึ้นไป
กลางคัน)

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

16
7
12

0
1
0

15
4
11

93.75
57.14
91.66

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1

35
29
31
21

1
1
0
2

31
28
31
15

88.57
96.55
100.00
71.42

ปวช1
ปวช.2
ปวช.3

27
23
11
212

1
0
0
6

22
21
11
189

81.48
91.30
100.00
89.15

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

142
99
133
71
54
35
72
69
33

6
1
0
3
0
0
2
0
0

129
97
133
46
45
34
63
64
33

90.84
97.97
100.00
64.78
83.33
97.14
87.50
92.75
100.00
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แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
- สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ

- สาขางาน ธุรกิจคาปลีก

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

รวม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางาน การทองเที่ยว
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชา ศิลปกรรม
- สาขางาน การออกแบบ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม
รวม ระดับ ปวช.

จํานวนผูเรียน
ผูเรียน จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
ทีอ่ อก ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
(ยกเวนผูออก
กลางคัน 2.00 ขึ้นไป
กลางคัน)
73
2
62
73
0
66
77
0
77
16
0
12
18
0
16
5
0
5
970
14
882

รอยละ
84.93
90.41
100.00
75.00
88.88
100.00
90.92

33
35
31
99

2
0
0
2

33
35
30
98

100.00
100.00
96.77
98.98

36
31
16
41
35
24
183
1,464

1
0
0
0
0
0
1
23

27
18
15
31
34
24
149
1,318

75.00
58.06
93.75
75.60
97.14
100.00
81.42
90.02

หมาย
เหตุ
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แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
- สาขางาน การประกอบอาหาร
รวม
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
- สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชา การตลาด
- สาขางาน การตลาด
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
- สาขางาน การจัดการทั่วไป
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
รวม ระดับ ปวส.

จํานวนผูเรียน
ผูเรียน จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
หมาย
ระดับชั้น
ที่ออก ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ รอยละ
(ยกเวนผูออก
เหตุ
กลางคัน 2.00 ขึ้นไป
กลางคัน)

ปวส.1
ปวส.2

15
11
26

1
0
1

15
11
26

100.00
100.00
100.00

ปวส.1
ปวส.2

55
54

0
0

55
54

100.00
100.00

ปวส.1
ปวส.2

22
16

0
0

19
16

86.36
100.00

ปวส.1
ปวส.2

22
35

0
1

22
35

100.00
100.00

ปวส.1
ปวส.2

38
56
298
324

0
0
1
2

36
56
293
319

94.73
100.00
98.32
98.45
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สรุปจํานวนผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ปวช./ปวส.

ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ระดับ ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช.และปวส.

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
(ยกเวนผูออก
กลางคัน)
583
473
408
1,464
152
172
324
1,788

ผูเรียนที่ออก
กลางคัน

จํานวนผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

20
3
0
23
1
1
2
25

486
428
404
1,318
147
172
319
1,637

83.36
90.48
99.01
90.02
96.71
100.00
98.45
91.55

หมายเหตุ
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70-79.99
รอยละ 60-69.99
รอยละ 50-59.99
ต่ํากวารอยละ 50

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล งานทะเบียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.1
1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รอยละ 90.02 โดยแตละประเภทวิชาอยูในเกณฑ ดีมาก ไดแก ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาศิลปกรรม
รอยละ 98.98, 90.92, 89.15, 81.42 ตามลําดับ
2. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รอยละ 98.45 โดยแตละประเภทวิชาอยูในเกณฑ ดีมาก ไดแก ประเภท
วิชาคหกรรม, ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 100.00, 98.32 ตามลําดับ
3. ผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม เมื่อพิจารณาในภาพรวม คือ รวมทั้งระดับ ปวช.
และ ระดับ ปวส. พบวา จํานวนผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 91.55 อยูในเกณฑ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.1
-
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน
ความตระหนัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการกําหนดโครงการ
ฝกงานนักเรียน นักศึกษา รวมกับสถานประกอบการ ในแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ความพยายาม 1. จั ดเครื่ องมือวัด ความพึ งพอใจของสถานประกอบการที่มีต อนั กเรีย น นักศึกษา
ฝ ก งาน จํ า นวน 3 ด า น ได แ ก ด า นความรู ค วามสามารถ ด า นทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน และด า นกิ จ นิ สั ย ที่
พึงประสงค
2. กํ าหนดกลุ มเป า หมายเป น นั ก เรี ย น นั กศึ กษาฝ กงาน และสถานประกอบการ
หนวยงานที่นักเรียน นักศึกษา ออกไปฝกงาน
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษาฝกงาน จํานวน 135 คน
เก็บรวบรวมขอมูล ไดจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 99.25
4. รายงานผลการดําเนินงาน
ผลสั ม ฤทธิ์ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ป ระกอบการที่ มี ต อ นั ก ศึ ก ษาฝ ก งาน พบว า สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจนักศึกษาฝกงานในดานความรูความสามารถ ดานทักษะการปฏิบัติงาน และดานกิจ
นิสัยที่พึงประสงค อยูในระดับมากที่สดุ ทั้ง 3 ดาน (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 – 3)
ตารางที่ 1 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูประกอบการที่มี
ตอนักศึกษาฝกงาน ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ความพึงพอใจของ
จํานวนเต็ม เขารวม
ผูประกอบการ
ที่
สาขาวิชา
รอยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
̅
1. ปวส.1การบัญชี
55
55
100
4.65
มากที่สุด
2. ปวส.1 การตลาด
20
20
100
4.65
มากที่สุด
3. ปวส.1 การจัดการทั่วไป
22
22
100
4.48
มาก
4. ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
38
37
97.36
4.46
มาก
รวม
135
134
99.25
เฉลี่ย 4.56
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูประกอบการที่มี
ตอนักศึกษาฝกงาน ในดานสมรรถนะวิชาชีพ
ความพึงพอใจของ
จํานวนเต็ม เขารวม
ผูประกอบการ
ที่
สาขาวิชา
รอยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
̅
5. ปวส.1การบัญชี
55
55
100
4.82
มากที่สุด
6. ปวส.1 การตลาด
20
20
100
4.50
มาก
7. ปวส.1 การจัดการทั่วไป
22
22
100
4.61
มากที่สุด
8. ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
38
37
97.36
4.41
มาก
รวม
135
134
99.25
เฉลี่ย 4.56
มากที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูประกอบการที่มี
ตอนักศึกษาฝกงาน ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ความพึงพอใจของ
จํานวนเต็ม เขารวม
ผูประกอบการ
ที่
สาขาวิชา
รอยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
̅
9. ปวส.1การบัญชี
55
55
100
4.85
มากที่สุด
10. ปวส.1 การตลาด
20
20
100
4.66
มากที่สุด
11. ปวส.1 การจัดการทั่วไป
22
22
100
4.74
มากที่สุด
12. ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
38
37
97.36
4.67
มากที่สุด
รวม
135
134
99.25
เฉลี่ย 4.73
มากที่สุด
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (1)

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.2
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการฝกงานทุกดานของนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.2
-

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนทีผ่ านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี ได จั ดให มีการสอบประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผานโดยมีหนวยกิตครบตามที่
หลักสูตรกําหนดในภาคเรียนสุดทาย โดยมอบหมายใหงานวัดผลและประเมินผลจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชสําหรับ
การประเมิน และมอบหมายใหแตละแผนกวิชาดําเนินการสอบประเมินนักเรียนนักศึกษาภายในแผนก โดยใหมี
การประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในระดับ ปวช.3 จะตองผานการประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 65 และ ระดับ ปวส.2 จะตองผานการประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ไม
นอยกวารอยละ 70
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
เนนฝ กทักษะการปฏิบั ติดานวิชาชี พของแตล ะสาขาวิช า สาขางาน มีการบู รณาการการเรี ยนรูในรายวิชาที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการทําวิจัย เพื่อฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน
แกปญหาได เพื่อมุงไปสูการมีมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนักและความพยายามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมี และการปฏิบัติ
อยางจริงจังสงผลใหผูเรียนในสายวิชาชีพทุกคนมีมาตรฐานในสาขาวิชาชีพที่ ศึกษา สงผลใหนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 ดังแสดงตาราง
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน
จํานวน นักเรียน
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

คหกรรม ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
3
- คหกรรมการผลิต

ผูผานการ

นักเรียน

นักศึกษา ที่เขารับการ

นักศึกษา ทั้งหมด

ประเมิน

12

12

12

100

30

30

30

100

11

11

11

100

ประเมิน

รอยละ
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ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

พาณิชยกรรม พณิชยการ
- การบัญชี
พณิชยการ
- การขาย
พณิชยการ
- การเลขานุการ
พณิชยการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
พณิชยการ
-ธุรกิจคาปลีก
ศิลปกรรม ศิลปกรรม
- การออกแบบ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอรกราฟก
อุตสาหกรรม การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ทองเที่ยว
- การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
รวม

จํานวน

จํานวน นักเรียน

นักเรียน

นักศึกษา ที่เขารับการ

นักศึกษา ทั้งหมด

ประเมิน

133

133

133

100

36

36

36

100

35

35

35

100

76

76

76

100

5

5

5

100

16

16

16

100

25

25

25

100

31

31

31

100

410

410

410

100

ผูผานการ
ประเมิน

รอยละ
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ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํานวน
จํานวน
นักเรียน
นักเรียน
ประเภทวิชา
สาขาวิชา/สาขางาน
นักศึกษา
นักศึกษา
ที่เขารับ
ทั้งหมด
การประเมิน
คหกรรม เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
11
11
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ การบัญชี
- การบัญชี
52
52
การตลาด
- การตลาด
16
16
การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
34
34
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
56
56
รวม

169

169

ผูผานการ
รอยละ
ประเมิน

-

-

11

100

-

-

52

100

16

100

34

100

56
169

100
100
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รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ประจําปการศึกษา 2555
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร
410
169
579

ผูผานการ
ประเมิน

คิดเปนรอยละ

410
169
579

100
100
100

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แตละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
บันทึกรายงานผลการสอบมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพของแตละแผนกวิชา
รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของงานวัดผลและประเมินผล

จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.3
1. มีเครื่องมือที่ใชในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แตละประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน ที่ไดมาตรฐาน
2. ผูเรียนแตละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน สอบผานมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.3
-
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีการชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความสําคัญของการเขารับ
การทดสอบ ตลอดจนมีการสนับสนุน สงเสริม กิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเขารับการประเมินดวยความมั่นใจ
ความพยายาม วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี โดยความรั บ ผิ ด ชอบของฝ ายวิ ช าการ ได จั ด ให มี
กิจกรรมการเตรียมความพรอมใหกับนั กเรียน นั กศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเขาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเตรี ยมความพรอม
ดานการทดสอบใหนักเรียน นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับ ปวช. มีจํานวนผูเขาสอบ 382 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 395 คน ผูสอบที่ไดคะแนนสูงสุดมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 72.25 คาเฉลี่ย 36.49 ระดับ ปวส. มีจํานวนผูเขาสอบ 155 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 160 คน ผู
ที่สอบไดคะแนนสูงสุด 53.63 ระดับคะแนนเฉลี่ย 33.32
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน
รวมผูเรียนชั้นปสุดทายระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกจคาปลีก

จํานวน
จํานวน
จํานวนผูเรียน
นักเรียน
ผูเรียน
ที่มคี ะแนนเฉลี่ย
รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมด เขาทดสอบ ระดับชาติขึ้นไป
(คน)
11

11

0

0

31

29

2

6.45

10
52

9
48

0
2

0
3.84

129
32
32
75
6

127
32
30
75
5

54
2
6
23
1

41.86
6.25
18.75
30.67
16.67
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ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขางานการทองเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวนผูเรียน
นักเรียน
ผูเรียน
ที่มคี ะแนนเฉลี่ย
รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมด เขาทดสอบ ระดับชาติขึ้นไป
274
269
86
31.50
30
30

28
28

7
7

23.33
23.33

14
25
40
395

14
23
37
382

5
9
14
109

35.71
34.62
35

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน
รวมผูเรียนชั้นปสุดทายระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขางานคหกรรมบริการ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จํานวน
จํานวน
จํานวนผูเรียนที่มี
นักเรียน
ผูเรียน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต
รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน คาคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมด เขา ทดสอบ ระดับชาติขึ้นไป
(คน)
11

11

0

11

11

0

0

52

51

3

5.76

16

15

0

0

29

29

0

0

52
160

49
155

2
5

3.84
3.12
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รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
จํานวนผูที่ผาน
เขาทดสอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
395
109
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
160
5
หลักสูตร

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 65 ขึ้นไป
รอยละ 55 – 64.99
รอยละ 45 – 54.99
รอยละ 35 – 44.99
ต่ํากวารอยละ 35

รอยละ
27.59
3.12

 ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2555 ระดับ ปวส
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) แยกตามสาขาวิชา ทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส.
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.4
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 385 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 396 คน คิดเปนรอยละ 97.22
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 155 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 160 คน คิดเปนรอยละ 96.87
3. ผูเขาสอบระดับ ปวช. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ รอยละ 72.25
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จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.4
1. จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ํา มีจํานวนมาก
2. แผนกวิชาในระดับ ปวช. ที่ไมมีนักเรียนสอบผานการทดสอบ
3. ทุกแผนกวิชาในระดับ ปวช. ที่นักเรียนสอบผานไมถึง รอยละ 50
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นคุณคาและประโยชนของการสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษาไดเรียนรูภาษาอังกฤษมาโดยตลอด เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสารกัน
โดยประมาณสามรอยลานคนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และประมาณเจ็ดรอยกวาลานคนใชภาษาอังกฤษ
เป น ภาษาที่ ส อง ดั ง นั้ น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สามารถ พู ด อ า น เขี ย น ได ด ว ย
ภาษาอังกฤษ ถือเปนภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน และดวยยุคปจจุบัน
โลกของเรามีการพัฒนา นานาประเทศ มีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวาง
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีความพยายามโดยมีการดําเนินงาน โครงการ
และกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อใหภาษาอังกฤษ
ไดเขามามีบทบาทเสมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของนักเรียน นักศึกษา โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่
วิทยาลัยพยายามดําเนินการ ไดแก การจัดใหมีครูชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษาโดยตรงเปนครูผูสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยในทุกภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา จะไดเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี และภาษา
ในสถานการณจริง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ยในกลุม
ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีจํานวนผูเขาสอบ 385 คน จากผูลงทะเบียน
สอบ 396 คน ผูที่สอบผาน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.07 ผูที่ไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
ระดับ ปวช.2 มีจํานวนผูเขาสอบ 155 คน จากผู ลงทะเบียนสอบ 160 คน ผูที่สอบผาน
จํานวน 14 คน ผูที่ไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85 (34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน)
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ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

ผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
พาณิชยกรรม พณิชยการ
- สาขางานการบัญชี

จํานวนผูเรียนที่มี
จํานวนนักเรียน
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต
นักศึกษาทั้งหมด
ผูเรียน
คาคะแนนเฉลี่ย
รอยละ
ที่ลงทะเบียน
ที่เขาทดสอบ ระดับชาติขึ้นไปในกลุม
เขาสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ

คหกรรม

11

11

1

0

31

28

3

9.67

10

9

0

0

129

128

6

4.65

พณิชยการ
- สาขางานการขาย

32

32

1

3.12

พณิชยการ
- สาขางานธุรกิจคาปลีก

6

5

1

16.66

พณิชยการ
- สาขางานการเลขานุการ

32

30

2

6.25

พณิชยการ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

75

75

5

6.66

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

อุตสาหกรรมฯ
- สาขางานการทองเที่ยวฯ

30

28

3

10

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม
- สาขางานการออกแบบ
ศิลปกรรม
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

14

14

0

0

25
395

23
382

2
24

8
6.07
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ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา

คหกรรม

บริหารธุรกิจ

จํานวน นักเรียน
จํานวนผูเรียน
จํานวน
ที่มีคะแนนเฉลี่ย
นักศึกษา
ผูเ รียน
ตั้งแตคาคะแนน เฉลี่ย รอยละ
ทั้งหมด
ทีเ่ ขา
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุม
ที่ลงทะเบียน
ทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ
เขาสอบ

สาขาวิชา/สาขางาน

เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร
การบัญชี
- การบัญชี
การตลาด
- การตลาด
การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

-

-

-

-

11

11

0

0

-

-

-

-

52

51

5

9.61

16

15

2

12.50

29

29

0

0

52
160

49
155

7
14

13.46
17.50

ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปวช. 3 และ ปวส. 2
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จํานวนผูเรียน

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ที่ลงทะเบียน

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

เขาทดสอบ

ขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

395
160
555

24
14
38

คิดเปน
รอยละ
6.08
17.50
6.85
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 65 ขึ้นไป
รอยละ 55 – 64.99
รอยละ 45 – 54.99
รอยละ 35 – 44.99
ต่ํากวารอยละ 35

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2555 ระดับ ปวส
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
กลุมภาษาอังกฤษ
4. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) กลุมภาษาอังกฤษ
แยกตามสาขาวิชา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.5
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 385 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 396 คน คิดเปนรอยละ 97.22
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 155 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 160 คน คิดเปนรอยละ 96.87
3. ผูเขาสอบระดับ ปวช. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ รอยละ 72.25
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.5
1. จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบแหงชาติมีจํานวนนอยมาก
2. ในระดับปวช. และ ปวส. ยังมีบางแผนกวิชาที่ไมมีนักเรียน นักศึกษาสอบผานเกณฑ
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนทีผ่ านเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก

หมายเหตุ : เนื่องจากยังไมมีการดําเนินการแตงตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิทยาลัยฯ จึงไมสามารถดําเนินการรายงานผลตามตัวบงชี้ที่ 1.6 ได

ความพยายาม
ผลสัมฤทธิ์
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล งานวัดผลประเมินผล
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.6
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.6
-

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70. - 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบแรกเขา
ความตระหนัก ชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการประชุมวางแผนในการแกปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหปรับปรุง
ในการพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้น
แจ งให ผู เ รี ย นทราบผลการเรี ย นอย างต อเนื่ องทุ กภาคเรี ย นและประชุ มนั กเรี ย น
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหทราบและหาวิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษา
ตอไป
ความพยายาม มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ
เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา
ผูป กครองและนั กเรีย น นักศึกษาเพื่อแก ไขและหาทางพัฒ นาผลการเรี ย นใหสู งขึ้ น เพื่ อจบการศึ กษาตาม
กําหนดของหลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลการดําเนินงาน เมื่อรวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียน นักศึกษา แรกเขาระดับชั้น ปวช. และ
ปวส.ทุกสาขาวิชาและนํามาหาคารอยละตามเกณฑ สอศ. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
จํานวน 556 คน จากผูเรียนแรกเขาของรุนทั้งหมด 626 คน คิดเปนรอยละ 88.81 ของผูเรียนทั้งหมด
ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปการศึกษา 2555 (รวมนักเรียนภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2553
(จําแนกตามประเภทวิชา สาชาวิชา สาขางาน)
รอยละของ
จํานวน จํานวน
ผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
นักเรียน ผูสําเร็จ
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา การศึกษา
เทียบแรกเขา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
-สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
15
12
80.00
ดีมาก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
35
29
82.85
ดีมาก
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางานคหกรรมการผลิต
13
11
84.61
ดีมาก
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
-สาขางานการบัญชี
135
128
94.81
ดีมาก
-สาขางานการขาย
40
33
82.50
ดีมาก
-สาขางานการเลขานุการ
38
32
84.21
ดีมาก
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
79
75
94.93
ดีมาก
-สาขางานธุรกิจคาปลีก
9
5
55.55
ตองปรับปรุง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว
31
29
93.54
ดีมาก
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
-สาขางานการออกแบบ
21
16
76.19
ดี
-สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค
24
24
100.00
ดีมาก
รวม ปวช.
440
394
89.54
ดีมาก
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2555 (รวมนักศึกษาภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2554
(จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน)
จํานวน จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
ระดับผลการ
ระดับ
นักเรียน ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
งาน
ดําเนินงาน
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานการประกอบอาหาร
11
11
100.00
ดีมาก
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
55
51
92.72
ดีมาก
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
19
16
84.21
ดีมาก
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขางานการจัดการทั่วไป
42
31
73.80
ดี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
59
53
89.83
ดีมาก
รวม ปวส.
186
162
87.09
ดีมาก

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแรกเขาของรุน ปการศึกษา 2555
ระดับ ปวช./ปวส.
จํานวน
จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ระดับ
ระดับ
นักเรียน
ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
ผลการ
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ดําเนินงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
440
394
89.54
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
186
162
87.09
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
626
556
88.81
ดีมาก
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียนปรับปรุง สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555
ระดับ ปวช./ปวส.
จํานวน
จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ระดับ
ระดับ
นักเรียน
ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
ผลการ
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ดําเนินงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
27
23
85.18
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3
3
100.00
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
30
26
86.66
ดีมาก

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555
ระดับ ปวช./ปวส. รวมนักเรียน นักศึกษาปรับปรุง (ภาพรวมของสถานศึกษา)
จํานวน
จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ระดับ
ระดับ
นักเรียน
ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
ผลการ
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ดําเนินงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
440
394
89.54
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปรับปรุง
27
23
85.18
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
186
162
87.09
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปรับปรุง
3
3
100.00
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
656
582
88.71
ดีมาก
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70-79.99
รอยละ 60-69.99
รอยละ 50-59.99
ต่ํากวารอยละ 50

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล งานทะเบียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.7
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ดีมาก มี 9 สาขางาน ไดแก สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค,
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ, สาขางานการบัญชี, สาขางานทองเที่ยว, สาขางานคหกรรมการผลิต, สาขางาน
การเลขานุ การ, สาขางานอาหารและโภชนาการ, สาขางานการขาย, สาขางานตั ด เย็ บ เสื้ อผ า ร อยละ
100.00, 94.93, 94.81, 93.54, 84.61, 84.21, 82.85, 82.50, 80.00 ตามลําดับ
2. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ดีมาก มี 4 สาขางาน ไดแก สาขางานการ
ประกอบอาหาร, สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ, สาขางานการตลาด รอยละ 100.00,
92.72, 89.83, 84.21 ตามลําดับ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.7
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ตองปรับปรุงมี 1 สาขางาน ไดแก สาขางานธุรกิจคาปลีก
รอยละ 55.55 ตามลําดับ
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ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ จัดใหมีระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2554 โดยมีรูปแบบการติดตามที่หลากหลาย
ความพยายาม วิทยาลัยมีการดําเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ทําหนังสือเวียนขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาชั้นปวช. 3 และระดับชั้นปวส. 2 ที่กําลังจะ
จบการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษากรอกที่อยูและขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการทํางาน
3. สํารวจรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ที่ศึกษาตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ที่กลับมาติดตอธุระกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
หรือ ที่งานแนะแนวฯ
5. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน จากหองเดิมที่เรียนตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6. สํารวจผูสําเร็จการศึกษาโดยวิธีการใชโทรศัพทสอบถาม
7. รวบรวมขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานรายงานคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ผลสัมฤทธิ์
ผูสําเร็จการศึ กษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ ร อยละ 88.27
จากผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 597 คน จากการสํารวจขอมูลไดผลเปนดังนี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 597 คน (จากจํานวนนักเรียนแรกเขา จํานวน 619
คน) คิดเปนรอยละ 96.44 แยกเปนระดับชั้นปวช. 404 คน (จากจํานวนนักเรียนแรกเขา จํานวน 419 คน) คิด
เปน รอยละ 96.42 และระดับชั้นปวส. 193 คน (จากจํานวนนักเรียนแรกเขา จํานวน 200) คิดเปนรอยละ
96.50
2. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอทั้งหมด 460 คน คิดเปนรอยละ 77.05 แยกเปนระดับชั้น
ปวช. จํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 82.67 ระดับชั้นปวส 126 คน คิดเปนรอยละ 65.28
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขาทั้งหมด 361 คน คิดเปนรอยละ 58.31 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 59.65 ระดับชั้นปวส. 120 คน คิดเปนรอยละ 62.17
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอไมตรงสาขาทั้งหมด 99 คน คิดเปนรอยละ 16.58 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.01 ระดับชั้นปวส. 6 คน คิดเปนรอยละ 3.10
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 67 คน คิดเปนรอยละ 11.22 แยกเปนระดับชั้นปวช.
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.18 ระดับชั้นปวส. 42 คน คิดเปนรอยละ 21.78
6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาทั้งหมด 57 คน คิดเปนรอยละ 9.54 แยกเปนระดับชั้น
ปวช. จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.70 ระดับชั้นปวส. 38 คน คิดเปนรอยละ 19.68
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7. จํานวนผู สํ าเร็จ การศึกษาที่ทํางานไม ต รงสาขาทั้งหมด 10 คน คิ ด เป น ร อยละ 1.67 แยกเป น
ระดับชั้นปวช. จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.48 ระดับชั้นปวส. 4 คน คิดเปนรอยละ 1.67
8. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขา แยกไดดังนี้
ระดับชั้น ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
10 คน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
30 คน
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
13 คน
สาขาวิชาการบัญชี
130 คน
สาขาวิชาการขาย
49 คน
สาขาวิชาการเลขานุการ
24 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
69 คน
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
10 คน
สาขาวิชาการโรงแรม
21 คน
สาขาวิชาการออกแบบ
17 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
31 คน
รวม
404 คน
ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

21
5
66
24
23
54
193

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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9. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

0
15
10
92
20
15
52
3
7
10
17
241

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 50.00
คิดเปนรอยละ 76.92
คิดเปนรอยละ 70.76
คิดเปนรอยละ 40.86
คิดเปนรอยละ 62.50
คิดเปนรอยละ 75.36
คิดเปนรอยละ 30.00
คิดเปนรอยละ 33.33
คิดเปนรอยละ 58.82
คิดเปนรอยละ 54.83
คิดเปนรอยละ 59.65

ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

12
4
42
14
9
39
120

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

57.14
80.00
63.63
58.33
39.13
72.22
62.17
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10. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีศ่ ึกษาตอไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
5
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
13
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
2
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการบัญชี
25
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการขาย
11
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการเลขานุการ
3
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
11
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
3
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการโรงแรม
5
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการออกแบบ
6
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
9
คน คิดเปนรอยละ
รวม
93
คน คิดเปนรอยละ
ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
1
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการบัญชี
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการตลาด
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
0
คน คิดเปนรอยละ
รวม
6
คน คิดเปนรอยละ

50.00
43.33
15.38
19.23
22.44
12.50
15.94
30.00
23.80
35.29
29.03
23.00
14.28
20.00
0.00
0.00
8.69
0.00
3.10
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11. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

2
0
0
4
9
2
1
0
0
0
1
19

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

0
0
15
4
11
8
38

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 22.72
คิดเปนรอยละ 16.66
คิดเปนรอยละ 47.82
คิดเปนรอยละ 14.81
คิดเปนรอยละ 19.68

20.00
0.00
0.00
3.07
18.36
8.33
1.44
0.00
0.00
0.00
3.22
4.70

- 65 -

12. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
6

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

30.00
0.00
7.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.76
0.00
3.22
1.48

ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

4
0
0
0
0
0
4

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

19.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.07

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79.99
รอยละ 60 – 69.99
รอยละ 50 – 59.99
ต่ํากวารอยละ 50

แหลงขอมูล
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554
3. แบบสํารวจผูส ําเร็จการศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.8
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.8
-

คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดใหมีระบบการติดตาม สํารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาประกอบ
ที่รับนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 โดยความรวมมือจากแผนกวิชา
ความพยายาม สถานศึกษาไดใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการ/ผูจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2554 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยขอคําถามครอบคลุมคุณสมบัติหลัก
3 ดาน ของผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวย ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ 1. จากการสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ ที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จํานวน
67 ฉบับ สถานประกอบการตอบกลับ 61 ฉบับ จําแนกเปนสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 91.01
2. สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาใน
แตละสาขาวิชาภาพรวม อยูในระดับมาก
ตารางที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 61 คน มีขอมูลสวนบุคคลดังนี้
สถานภาพสวนบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
ปวช. 3
ปวส. 2

จํานวน
0
61
22
39

รอยละ
0.00
91.04
32.83
58.20

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางประกอบดวย เพศชาย จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 และเพศหญิง
จํานวน 61 คิดเปนรอยละ 91.04 ศึกษาอยูในระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 32.83 และ
ระดับชั้นปวส. 2 จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 58.20
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ตารางที่ 2 จากการเก็บขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางไดดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ลําดับที่

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

x

ระดับ
ความคิดเห็น

4.75
4.00
4.50
4.25
4.25
4.25
4.75
4.50
4.40

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.00
3.50
3.75
3.25
4.25
3.50
3.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50
4.00
4.00
5.00
4.00
4.50
4.25
4.32

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว านั กเรี ย น นั กศึ กษาในระดั บ ชั้ น ปวช.3 สาขาผ าและเครื่ องแต ง กายมี ความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.25) อยูในระดับมาก, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับ
มาก, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก , ขยันอดทน
ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่ง
เสพติดและ การพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาผาและเครื่องแตง
กาย ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x=
4.00) อยูในระดับมาก, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคา เฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก, การ
พัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.75) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.25)
อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25)
อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาผาและเครื่องแตง
กาย ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.70) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.50) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูใน
ระดับมาก, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและมีการ
พัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50)
อยูในระดับมากที่สุด , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูใน
ระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาผาและเครื่องแตง
กาย ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.32) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมาก
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.12

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.33

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.14

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขาคหกรรมการผลิต มีความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ, พิมพดีด)
โดยมีคาเฉลีย่ (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 4.00) อยูในระดับมาก, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับ
มาก, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีกิริยาวาจา
สุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและ
เรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคหกรรมการ
ผลิต ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.12) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00)
อยูในระดับมาก, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การพัฒนาการเรียน
และการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00)
อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00 )
อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคหกรรมการ
ผลิต ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.33) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.00) อยูในระดับมาก, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับ
มาก, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถเรียนรูงานและมีการ
พัฒนางาน อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00)
อยูในระดับมาก , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคหกรรมการ
ผลิต ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.14) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการบัญชี
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
4.25
4.00
4.75
4.75
5.00
4.75
4.50
4.62

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75
4.00
3.50
3.75
3.50
3.50
3.83

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
4.50
4.00
4.25
4.50
3.50
3.50
4.17

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

- 73 -

จากตารางที่ 4 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 4.00) อยูในระดับมาก, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.75) อยูในระดับ มากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูใน
ระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, ขยัน
อดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวน
จากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการบัญชี ใน
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.62) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75
) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x =
3.75) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
3.50) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
3.50) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการบัญชีในดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.83) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับ
มากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและมีการ
พัฒนางาน อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x =
3.50) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูใน
ระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ใน
ดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.17) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการขาย
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

4.88
4.22
4.55
4.33
4.33
4.66
4.66
4.55
4.52

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44
3.77
4.00
4.00
4.55
4.66
4.23

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.77
4.22
4.00
3.88
4.77
4.85
5.00
4.49

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 5 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการขาย มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.88) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.22) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 4.55) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.33) อยูในระดับมาก, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.33) อยูในระดับ
มาก, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.66) อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรง
ตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.66) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพ
ติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.55) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการขายในดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.52) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.44
) อยูในระดับมาก, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.77) อยูในระดับมาก, การพัฒนาการเรียน
และการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00)
อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.55) อยู
ในระดับมากที่สุด, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.66)
อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการขาย ในดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.23) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.77) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.22) อยูใน
ระดับมาก, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและมี
การพัฒนางาน อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.88) อยูในระดับมาก, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.77) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหาโดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.85) อยูในระดับมากที่สุด , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการขายในดาน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.49) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

4.50
4.00
3.50
4.50
5.00
4.50
4.50
4.50
4.37

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.50
4.00
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
4.50
3.50
4.50
4.50
3.50
3.50
4.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 6 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ มีความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 3.50) อยูในระดับมาก, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.50) อยูในระดับมากที่สุด , รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูใน
ระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, ขยัน
อดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวน
จากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.37) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.50) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การ
พัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ ใน
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x= 4.50) อยูใน
ระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและมี
การพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 3.50) อยูในระดับมาก , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูใน
ระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ
ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.14) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.28

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 7 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.00) อยูในระดับมาก , รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูใน
ระดับมาก , มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, ขยัน
อดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , มีความซื่อสัตย สุจริต ละ
เวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.62) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด ,
การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.33) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับ
มาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย(x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูใน
ระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , สามารถเรียนรูงาน
และมี ก ารพั ฒ นางานอยู เ สมอ โดยมี ค าเฉลี่ ย (x = 4.00) อยู ใ นระดั บ มาก, มี ผ ลงานที่ ถูก ต อ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดย
มีคาเฉลี่ย(x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x= 4.28) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ลําดับที่

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

x

ระดับ
ความคิดเห็น

5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.12

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.33

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.42

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 8 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช. 3 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
มีความพึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00)
อยูในระดับมาก, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก,
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ขยันอดทน ตรงตอ
เวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติด
และการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.12) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.00) อยูในระดับมาก, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การ
พัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 4.00) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.33) อยูในระดับความพึง
พอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิช าชี พ มี ความรูและความสามารถตามสาขาวิช าที่เ รี ย น โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00)
อยูในระดับมาก, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถเรียนรู
งานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.42) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมาก
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ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.42

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 9 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช. 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก มีความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน)
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยู
ในระดับมากที่สุด , มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด
, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต
ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.00) อยูในระดับมาก, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.00) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.00) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูใน
ระดับมาก,
มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและ
มีการพัฒนางาน อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , มีผลงานที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก ในดานสมรรถนะวิชาชีพโดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.42) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมาก
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
4.00
4.75
4.75
4.50
4.75
4.00
4.25
4.50

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.75
4.50
4.25
4.50
3.50
3.50
4.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

5.00
4.25
4.25
4.25
3.50
3.50
3.50
4.03

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 10 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ, พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน)
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยู
ในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด,
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความซื่อสัตย สุจริต ละ
เวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ (x = 4.50) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมาก
ที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.75) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, การ
พัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 4.50) อยู ในระดับมากที่สุด , การใช วัสดุ ในการปฏิบั ติงาน อย างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.16) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูใน
ระดับมาก, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและมี
การพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50)
อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับ
มาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.03) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
4.42
4.71
4.50
4.64
4.50
4.50
4.42
4.58

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.71
4.71
4.57
4.42
3.57
3.57
4.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.92
4.71
4.50
3.57
3.78
3.57
3.50
4.07

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 11 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.42) อยูในระดับมาก , มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 4.71) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย(x =
4.50) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.64) อยูใน
ระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด ,
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละ
เวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.42) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชี ใน
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.58) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.71)
อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.71) อยูในระดับมากที่สุด, การ
พัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.57) อยูในระดับมากที่สุด, การทํางานรวมกับผูอื่น โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.42) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.57) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.57)
อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชีใน
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.23) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.92) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.71) อยูใน
ระดับมากที่สุด มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถเรียนรูงาน
และมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลีย่ (x = 3.57) อยูในระดับมาก, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.78) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x =
3.57) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหาโดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับ
มาก

ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี ใน
ดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.07) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการตลาด
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
4.00
5.00
5.00
4.75
4.25
4.50
5.00
4.68

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
4.50
4.25
4.00
4.00
3.50
4.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.75
4.75
4.00
4.00
3.75
3.50
3.50
4.03

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 12 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการตลาด มีความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูใน
ระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, ขยัน
อดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละ
เวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการตลาด
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.68) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x =
5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, การ
พัฒนา การเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับผูอื่น โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการตลาด
ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.20) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.75) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับ
มากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและมี
การพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 3.75) อยูในระดับมาก , สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x =
3.50) อยูในระดับมาก , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูใน
ระดับมาก
ดังนัน้ สรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการตลาด
ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.03) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
3.50
4.80
4.70
4.70
4.80
4.70
4.60
4.60

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.70
4.30
4.10
3.80
3.40
4.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.80
4.70
4.70
5.00
4.30
3.80
3.90
4.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 13 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีความพึง
พอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด , รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.70) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.70) อยูใน
ระดับมากที่สุดมีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด,
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.70) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต
ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด า นที่ 2 ด า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร โดยมี ค า เฉลี่ ย
(x = 4.90 ) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.70) อยูในระดับมาก
ที่สุด, การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.30) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับ
ผูอื่น โดยมี คาเฉลี่ ย (x = 4.10) อยู ในระดั บ มาก, การใช วั ส ดุ ในการปฏิ บั ติ งาน อย างประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.80) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.40) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.20 อยูในระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.80) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.70) อยูใน
ระดับมากที่สุด มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.70) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถเรียนรู
งานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.30) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.80) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x =
3.90) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.45) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
2
มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่(ขับรถ,พิมพดีด ฯลฯ)
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน )
4
รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
5
รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย
7
ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย
8
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรูและทักษะการสื่อสาร
10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทํางานรวมกับผูอื่น
13 การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนําความรูความสามารถมาใชในการทํางาน
17 มีการวางแผนในการทํางาน
18 สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ
19 มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
21 ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
ภาพโดยรวม

5.00
4.42
4.42
4.85
5.00
4.57
4.57
4.71
4.69

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85
4.85
4.57
4.28
3.57
3.57
4.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.85
4.71
4.28
4.28
4.14
3.85
3.71
4.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

- 93 -

จากตารางที่ 14 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความพึง
พอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับรถ,
พิมพดีด) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.42) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) โดยมี
คาเฉลี่ย
(x = 4.42) อยูในระดับมาก, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมีคาเฉลี่ย (x =
4.85) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูใน
ระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.57) อยูในระดับมากที่สุด, ขยัน
อดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.57) อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวน
จากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.71) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.69) ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดานที่ 2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรูและทักษะการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.85 )
อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.85) อยูในระดับมากที่สุด, การ
พัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.57) อยูในระดับมากที่สุด, การทํางานรวมกับผูอื่น โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.28) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.57) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.57 ) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.38) ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.85)
อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.71) อยูในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.28) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนา
งาน อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.28) อยูในระดับมาก, มีผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 4.14) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.85 ) อยูใน
ระดับมาก , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.71) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักศึกษา ระดับชั้นปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ในดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.26) ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. งานแนะแนว
2. แผนกวิชา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.9
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาในระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.9
-
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
1.1 รอยละของผูเ รียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี
รอยละ 70 – 79.99
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
1.2 ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ของสถานประกอบการ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
คุณภาพของผูเรียน
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1.3 รอยละของผูเ รียนที่
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
ผานเกณฑการประเมิน
ดี
รอยละ 70 – 79.99
มาตรฐานวิชาชีพ
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
1.4 รอยละของผูเ รียนทีม่ ี
ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป
คะแนนเฉลีย่ จากการ
ดี
รอยละ 55 – 64.99
ทดสอบทางการศึกษา
พอใช
รอยละ 45 – 54.99
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา
ตองปรับปรุง รอยละ 35 – 44.99
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 35
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 รอยละของผูเ รียนทีม่ ี
ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป
คะแนนเฉลีย่ จากการ
ดี
รอยละ 55 – 64.99
ทดสอบทางการศึกษา
พอใช
รอยละ 45 – 54.99
ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
ตองปรับปรุง รอยละ 35 – 44.99
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 35
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คา ของการ
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
4
3
2
ตอง
1
ปรับปรุง

เรงดวน
5
4
3
2
ตอง
1
ปรับปรุง

เรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

1.6 รอยละของผูเ รียนที่
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
ผานเกณฑการทดสอบ
ดี
รอยละ 70 – 79.99
มาตรฐานอาชีพของสถาบัน
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
คุณวุฒิวิชาชีพหรือ
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
หนวยงานที่คณะกรรมการ ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
ประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
1.7 รอยละของผูส ําเร็จ
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
การศึกษาตามหลักสูตร
ดี
รอยละ 70 – 79.99
เทียบกับแรกเขา
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
1.8 รอยละของผูส ําเร็จ
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
การศึกษาที่ไดงานทําหรือ
ดี
รอยละ 70 – 79.99
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
ศึกษาตอภายใน 1 ป
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
1.9 ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ของสถานประกอบการ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
หนวยงาน หรือสถานศึกษา
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
หรือผูรบั บริการที่มีตอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
คุณภาพของผูส ําเร็จ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
การศึกษา

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 1.4 , 1.5

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คา ของการ
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1



ดีมาก



ดีมาก



ดี
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการดําเนินงานโดยการจัดทําโครงการตามแผนงาน
และดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ และจัดการ
ศึกษาในระบบทวิภาคี จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา เพื่อสนองความตองการของ
สถานประกอบการ และนําไปสูประชาคมอาเซียนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัด การเรี ย นการสอนที่ เ นน ผูเ รี ยนเปน สํ าคั ญ มีการจั ดการสอนด ว ยวิ ธี การสอนที่ ห ลากหลาย มุ งเน น
สมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค มีการบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3 D
ความพยายาม ในการจั ด การเรี ย นการสอน วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พรรณบุ รี ใช ห ลั ก สู ต รของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับปวช.และระดับ ปวส. โดยแยกเปน 2 หลักสูตร ระดับ ปวช.
ประกอบด ว ย 6 สาขาวิ ช า 13 สาขางาน หลั กสู ต รระดั บ ปวส. 1 หลั กสู ต ร ประกอบด ว ย 5 สาขาวิ ช า
5 สาขางาน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงมีหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุก
หลักสูตรเนนการมีทักษะ การปฏิ บัติงานควบคูกับ การเรี ยนรูภาคทฤษฏี วิทยาลัย ฯไดจัด แผนการเรียนให
นักเรียนนักศึกษาไดมีการฝกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน มีการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายใน
สถานศึกษานอกจากนี้ยังได กําหนดใหมีการติ ดตามดูแล โดยการนิเทศการฝกงาน อยางนอยภาคเรียนละ
4 ครั้ง และใหครูผูสอนปรับปรุงแผนการสอน โดยการจัดกิจกรรมที่มุงสงเสริมทักษะใหแกผูเรียน
ในการพั ฒนาหลั กสู ตร เนื่ องจากหลั กสูต รที่ นํ ามาใช เ ป น หลั กสู ต รที่สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาเป น ผู จั ด ทํ าซึ่ ง เป น หลั กสู ต รฐานสมรรถนะทุ กรายวิ ช าดั งนั้ น การพั ฒ นาหลั กสู ต รจึ ง ขึ้ น อยู กั บ
หนวยงาน วิทยาลัยฯจัดใหมีการประชุมและพิธีลงนามกับสถานประกอบการ และพัฒนาหลักสูตรโดยการจัด
แผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และมีการเตรียมตัวเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนโดยการจัดครูชาวตางประเทศมาทําการสอนใหแกนักเรียนนักศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สาร และรายวิ ช าภาษาจี น พื้ น ฐาน นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย ยั งได จั ด ทํ า โครงการต า งๆ เพื่ อ ส งเสริ มและ
พัฒนาการเรียนรูการเรียนรู เชน โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เรื่องนักการตลาดยุคใหมตองเขาใจ
อาเซี ย น” โครงการการพั ฒ นาด านทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่ อรอรั บ การเข าสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
โครงการการสรางความรวมมือ และความตระหนักในการพัฒนาสูความเปนสากล เปนตน
ในดานการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายมุ ง เน น สมรรถนะอาชี พ บู ร ณาการคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค า นิ ย ม คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการดําเนินงานจากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานมรรถนะ
รายวิชา มีการปรับปรุงรายวิชา โดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาอยูใน
ระดับดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีจํานวนสาขาวิชาที่เปดสอน ในระดับปวช. 6 สาขาวิชา 13 สาขางาน
โดยมีรายวิชาที่เปดสอนและไดมีการพัฒนาดังนี้
ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนและมีการพัฒนา
ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตร

ประเภทวิชา

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

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช
2543 (ปวส.)

สาขาวิชา

สาขางาน

จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด

- ผาและเครื่อง
แตงกาย
- อาหารและ
โภชนาการ
- คหกรรม

การตัดเย็บเสื้อผา
ออกแบบเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
คหกรรมการผลิต

2. ประเภท
วิชาพาณิชย
กรรม

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)

49
48
48
43
48
48
49
51
52
43

3. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
4. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

การโรงแรมและ
การทองเที่ยว

การทองเที่ยว

ศิลปกรรม

1. ประเภทวิชา
คหกรรม
2. ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

- อาหารและ
โภชนาการ
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

คาเฉลี่ย

จํานวน
รายวิชา คิดเปน
ที่มีการ รอยละ
พัฒนา
49
100
48
100
48
100
43
100
48
100
48
49
51
52
43

100
100
100
100
100

43

43

100

การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก

48
45

48
45

100
100

หลักการประกอบอาหาร

35

35

100

การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

34
34
35
34

34
34
35
34

100
100
100
100

756

756

100
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ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนรายวิชา
ที่ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
หลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปดสอน
สาขางานที่เปดสอน
ฐานสมรรถนะ
ประกาศนียบัตร ผาและเครื่องแตงกาย
ตัดเย็บเสื้อผา
√
วิชาชีพ (ปวช.)
ออกแบบเสื้อผา
√
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
√
ธุรกิจอาหาร(ทวิภาคี)
√
คหกรรม
คหกรรมการผลิต
√
พณิชยการ
การบัญชี
√
การขาย
√
การเลขานุการ
√
คอมพิวเตอรธุรกิจ(ทวิภาคี)
√
การโรงแรมและการทองเที่ยว
การทองเที่ยว
√
ศิลปกรรม
การออกแบบ
√
คอมพิวเตอรธุรกิจ
√
ประกาศนียบัตร อาหารและโภชนาการ
หลักการประกอบอาหาร
√
วิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการบัญชี
การบัญชี
√
(ปวส)
สาขาวิชาการตลาด
การตลาด
√
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
√
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
√
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ไดรับ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ปวช. 6 สาขาวิชา 13 สาขางานและระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา 5 สาขา
งานรวม 2 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ 2545 (ปรั บ ปรุ ง 2546) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 คิดเปนรอยละ 100
ในดานการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
วิธีการสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานความรวมมือ
แผนการเรียน
แผนการสอน และแบบสอบถาม

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.1
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาประกอบการ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.1
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนทุก
รายวิชา และใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกหนวยการสอน มีการสอนที่ มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
ทุกรายวิชา และทุกหนวยการเรียน
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนใหมี
คุณภาพทุกรายวิชา ใหมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่หลากหลาย และทุกหนวยการสอน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของผูเรียน และมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการ จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา และทุกหนวยการเรียน และครูผูสอนจัดทํา
รายงานผลการใชแผนการสอนทุกภาคเรียนนอกจากนี้ยังไดนิเทศการสอนของครูทุกคนโดยฝายบริหาร ที่มี
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ และมีการชี้แจงการประเมินอยางชัดเจนทุกภาคเรียน และนําผล
การนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินการดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีผลการประเมินอยู
ในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล

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

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ฝายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการสอน
แผนการเรียน
ตารางสอน
รายงานการใชแผนของครู
ขอมูลจํานวนครูผูที่ทําการสอน

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.2
ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.2
-

- 103 -

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการสอนและจั ด ทํ า แผนการสอนทุ ก รายวิ ช า โดยการปรั บ วิ ธี เ รี ย นและใช เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายทุกหนวยการสอน มีการสอนทีม่ ุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา ผูสอนจัดทําสื่อและใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน จัดใหมีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน และนําผลของ
ปญหามาแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
ความพยายาม วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาสุพรรณบุ รี ไดกําหนดใหครู ผูส อนจั ดทํ าแผนการสอนที่ เน น
ผูเรียนเปนสําคัญ เนนการฝกทักษะวิชาชีพ และใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมตามความแตกตาง
และศักยภาพของผูเรียนจัดใหบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3D ทุกรายวิชาและทุกหนวยการสอน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการบูรณาการ Project
Base ในแผนการสอน และสงเสริมใหผูสอนจัดทําสื่อและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการสอน
บันทึกหลังการสอน และนําผลของปญหามาแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําวิจั ย
ในชั้นเรียนอยางนอยคนละ 1 รายวิชา/ภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการปฏิบัติตามกิจกรรมดังกลาวทําใหครูผูสอนในแผนกวิชามีระดับคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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แหลงขอมูล
1. รายงานการนิเทศการสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. สื่อการสอน
5. วิจัยในชั้นเรียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.3
ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนการสอนทุกรายวิชา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.3
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการใหผูสอนทุกคนกําหนดและแจงเกณฑแจง
วิธีการวัดผลประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอนมีการวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู ใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล และนํา
ผลการประเมินไปพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน โดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ใหผู สอนจัด การบู รณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม คานิ ยม คุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค และปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3D ทุกรายวิชา และมีการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน
ความพยายาม วิทยาลัยอาชี วศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหผูสอนแจงการกําหนดเกณฑวิธีการ
วัดผลและประเมินผล และรายการสอนใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตาม
แผนการสอน และใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผลใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย โดย
คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพทุกรายวิชา
และจัดการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ 3D ทุกรายวิชา และทุกหนวยการสอน มีการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน
ผลสัมฤทธิจ์ ากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีระดับ
คุณภาพในการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

แหลงขอมูล
1. จํานวนครูผูสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. เอกสารการวัดผลและประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอน

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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5. เกณฑการวัดผลและประเมินผล
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.4
ครูผูสอนมีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.4
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี มี ก ารกํ า หนด
โครงการฝกงานนักเรียน นักศึกษา รวมกับสถานประกอบการ ในแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษามีการดําเนินงานดังนี้
1. สํารวจสถานประกอบการที่ยินดีเขารวมโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชน
2. จัดทําเอกสารขออนุญาตผูปกครองเพื่อให นักเรียน นักศึกษา ฝกงานตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ
กําหนด
3. จัดทําเอกสารขอความอนุเคราะหสถานประกอบการเพื่อให นักเรียน นักศึกษา ฝกงานทั้งภาคปกติ
และทวิภาคีและเอกสารตอบรับเอกสารสงตัวเขาฝกงาน แบบประเมินของสถานประกอบการ
4. จัดทําเอกสารสงตัว นักเรียน นักศึกษา เขาฝกงาน แบบประเมินของสถานประกอบการ
5. จัด ทําแบบวัด ความพึ งพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ นั กเรี ยน นั กศึกษา ฝ กงาน จํานวน
3 ดาน ไดแก ดานความรูความสามารถ ดานทักษะการปฏิบัติงาน และดานกิจนิสัยที่พึงประสงค
6. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการและรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ฝกงานแยกตามสาขางาน
7. นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ
8. จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนการฝกงาน
9. จัดสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน
10. รายงานผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
ลําดับที่
ประเด็นการพิจารณา
1.
มีการคัด เลือกสถานประกอบการในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรื อ
สัมพันธกับสาขางาน
2.
มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือ
3.
มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ
4.
มีการวัดผลการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ
5.
มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียน

ปริมาณ
48 แหง
1 ครั้ง
4 ครั้ง/ภาคเรียน
3 ครั้ง
1 ครั้ง

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จุดเดนตามตัวบงชี้ 2.5
สถานศึกษามีระบบการฝกงานที่ชัดเจนและไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.5
-
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ตัวบงชี้
คา ของการ
ประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน ดําเนินงาน
2.1 ระดับคุณภาพในการใช
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)และ(5)
5
 ดีมาก
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
กับความตองการของสถาน
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ประกอบการ หรือประชาคม ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
อาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
5
 ดีมาก
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
4
รายวิชา
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
2.3 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
 ดีมาก
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
2.4 ระดับคุณภาพในการวัด
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
 ดีมาก
และประเมินผลการจัดการ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
เรียนการสอนรายวิชา
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
2.5 ระดับคุณภาพในการ
ฝกงาน

ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1



ดีมาก
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สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ความตระหนัก คณะกรรมการวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี ได รั บ การแต งตั้ งจากสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา โดยคุ ณสมบัติ เ ป น ไปตาม พ.ร.บ. การอาชี วศึ กษา พ.ศ. 2551 และ
กฎกระทรวงกํ าหนดจํ า นวนกรรมการ คุ ณสมบั ติ ห ลั กเกณฑ การสรรหา การเลื อกประธานกรรมการ
การประชุม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย
พ.ศ. 2553
โดยให ความสําคั ญในการบริ ห ารตามหลักธรรมาภิ บ าล หลั กประสิ ทธิ ผ ล หลักประสิ ทธิ ภ าพ หลั กการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติ
ธรรม และหลักมุงเนนฉันทามติ
ความพยายาม คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
ทุ ก ๆ ด า น เพื่ อ ความโปร ง ใสและเท า เที ย ม มี ส ว นร ว มในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให คํ า ปรึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผลสัมฤทธิ์
1. คณะกรรมการวิทยาลั ย อาชีว ศึ กษาสุพรรณบุ รี ได รั บการประเมิน จากผู ทรงคุณวุ ฒิภ ายนอก
สถานศึกษา ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา โดยผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (x= 4.50)
2. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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แหลงขอมูล
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2555
และครั้งที่ 2/2555
4. รายงานความคิดเห็นที่มีตอความพึงพอใจ และคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.1
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.1
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี ได มีความตระหนั กในการจั ด ทํ าแผนการบริ ห าร
จั ด การสถานศึ ก ษา โดยได ร ว มกั น คิ ด และวางแผน เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารเขี ย นโครงการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
สถานศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2557 วางแผนการประชุม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วางแผนจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาดังกลาว
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานวางแผนและงบประมาณไดเขียนและเสนอ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2557 ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่ งสอดคล อ งกั บ ยุ ทธศาสตร ที่ 10 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกลยุทธที่ 21 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุค ลากร ชุมชน
สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี ได รวมกันดํ าเนินการจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา 3 ป
ปการศึกษา 2555 – 2557 โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และบุคลากร ไดรวมกันวิเคราะหเชิงกลยุทธทั้ง
สภาพแวดล อ มภายในและภายนอก เพื่ อ นํ า มาเป น ข อ มู ล ในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตลอดจนกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา รวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีก 3 ปขางหนา ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจไดวาวิทยาลัยฯ
มีการพัฒนาคุณภาพใหเปนองคกรจัดการศึกษาที่มีประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางแทจริง
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยยึดถื อวิสั ยทั ศน พัน ธกิ จ กลยุทธ ตั วชี้ วัด เป าหมาย ตลอดจนโครงการและกิจ กรรม จาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ป ที่ไดจัดทําไวแลวขางตน โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ร ว มกัน พิ จ ารณาแผนงาน โครงการ กิ จ กรรมที่ จะก อให เ กิ ดการพั ฒนาผู เรี ย นและวิ ทยาลั ย ฯ
ตลอดจนพิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด รวมทั้งไดผาน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี นอกเหนื อไปจากนั้ น วิ ทยาลั ย ฯ ได นํ า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปงบประมาณ เผยแพรตอสาธารณชนให
ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดยทําหนังสือ จัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังได เผยแพรไปวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนครู บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาดวย
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3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เสนอตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณที่ไดวางแผนไว ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมผานระบบหัวหนาชั้น ชมรมวิชาชีพ องคการ
วิชาชีพ ระบบงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในสวนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสวนรวมโดยผานแผนกวิชา และผานสายบังคับบัญชาของหัวหนางานและรองผูอํานวยการ ซึ่งในแตละ
ภาคเรี ย นมี ผู เ รีย น ครู และบุคลากรเข าร ว มโครงการและให ความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ตามแผนงานและ
โครงการอยางครบถวน สมบูรณ และตอเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ในสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ
การปรั บ ปรุ ง โดยมี การเก็ บ ข อมู ล ผลการดํ า เนิ น งานในทุ กโครงการและกิ จ กรรม ซึ่ ง ข อ มู ล ประกอบด ว ย
ผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใชงบประมาณ ปญหาและอุปสรรคใน
การดํ าเนิ น งาน และข อเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ งแก ไข นอกจากนี้ ยั งได มีก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป ที่ครอบคลุมดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในระดับดี
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะ
มาจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และเผยแพรผลการดําเนินงานดังกลาวตอ
สาธารณชน และวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ เผยแพร ผ า นทาง
อินเตอรเน็ต ตลอดจนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น (1
แหลงขอมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 – 2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
6. ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรม
7. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
8. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอ โดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.2

-
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ไ ด มี ค วามตระหนั ก ในการพั ฒ นาสถานศึ กษาตามอั ต ลั ก ษณ ที่ ว า
“ทักษะดี มีวินัย” โดยไดรวมกันคิดและวางแผนเพื่อประชุมแตงตั้งคณะทํางาน การเขียนโครงการของงานที่
เกี่ยวของเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยฝายและงานที่เกี่ยวของไดเขียนโครงการและกิจกรรมเพื่ อรวมกัน
พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ป น ไปตามอั ต ลั ก ษณ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ ว า “ทั ก ษะดี มี วิ นั ย ” และเอกลั ก ษณ ข อง
สถานศึกษาที่วา “กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปรัชญาวิทยาลัยที่วา “ความรูดี มีวินัย
น้ําใจนักกีฬา”
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันกําหนดอัตลักษณนักเรียนนักศึกษาวา “ทักษะดี มีวินัย”
และเอกลักษณของวิทยาลัยที่วา “กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ” โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และ
บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และชุมชน รวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเอกลักษณวิทยาลัย และอัตลักษณนักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะกอใหเกิดการ
พั ฒ นาผู เ รี ย นตามอั ต ลั กษณ และการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามเอกลั ก ษณ ที่ ได ร ว มกั น กํ า หนดไว ตลอดจน
พิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด รวมทั้งไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จะกอใหเกิดการ
พัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ ที่ไดเสนอตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณที่ไดวางแผนไว ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมผานระบบหัวหนาชั้น ชมรมวิชาชีพ องคการวิชาชีพ ระบบงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในสวนของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมโดย
ผานแผนกวิชา และผานสายบังคับบัญชาของหัวหนางานและรองผูอํานวยการ ซึ่งในแตละภาคเรียนมีผูเรียน
ครู และบุคลากรเขารวมโครงการและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการอยางครบถวน
สมบูรณ และตอเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนไดรับความรวมมือจากทุกฝายในสถานศึกษาคิดเปน
รอยละ 100
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ
การปรั บ ปรุ ง โดยมี การเก็ บ ข อมู ล ผลการดํ า เนิ น งานในทุ กโครงการและกิ จ กรรม ซึ่ ง ข อ มู ล ประกอบด ว ย
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ผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใชงบประมาณ ปญหาและอุปสรรคใน
การดํ าเนิ น งาน และข อเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ งแก ไข นอกจากนี้ ยั งได มีก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป ที่ครอบคลุมดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในระดับดี
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงการบริหารจัดการ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตาม
เอกลักษณ
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 – 2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
6. ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณ
7. รายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของนัก เรียน
นักศึกษา และเอกลักษณของสถานศึกษา ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอ โดยเนนการเขามามีสวนรวม
ของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.3

-
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใช
ภาวะผูนําและการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ มีวิสัยทัศนในการบริหารงานของวิทยาลัย ดานวิชาการ ดาน
กิจกรรม โดยการมีสว นรวมกั บทุกภาคสว น ประกอบดวย ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึ กษา สถาน
ประกอบการ ชุมชน และคณะกรรมการวิทยาลัย
ความพยายาม ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารชี้ แ จงข า วสาร นโยบาย ในรู ป แบบการประชุ ม ครู
บั น ทึ ก ข อความ การมอบหมายงานให ค รู แ ละบุ ค ลากรตรงตามความรู ค วามสามารถ มี ก ารตรวจสอบ
ติดตามผล และการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้
1. การพัฒนาวิสัยทัศนที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถิ่น โดยการมีสวนรวม
ในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนที่เกี่ยวของ
วิทยาลั ยฯ ไดดําเนินการจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป การศึกษา 2555 – 2557 และ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนรวมกัน และสอดคลองกับ
วิ สั ย ทั ศ น ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา นโยบายของจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของชาติจนไดขอสรุปรวมกันวา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจะผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการตามคุณวุฒิวิชาชีพ”
2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหารการตัดสินใจ
และการจัดการศึกษา
วิ ท ยาลั ย ฯ ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ป ก ารศึ กษา 2555 – 2557 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรายงานการใชงบประมาณทุกปการศึกษา โดยไดระดมความคิดจาก
บุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา เชน ผูบริหาร รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนางาน ผูชวยงาน ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา และสถานประกอบการ เพื่อนําขอมูลไปใชในการ
พัฒนาสถานศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
วิทยาลัยฯ ไดบริหารงานโดยการมอบหมายหนาที่การทํางานใหกับผูที่เกี่ยวของแตละฝายตามระเบียบ
การบริ ห ารสถานศึ กษา ป 2552 มี คําสั่ งของสถานศึกษาที่ มอบหมายหนาที่ ราชการในแตล ะปการศึ กษา
ใหมีอํานาจการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตของระเบียบหนาที่ตามคําสั่ง
4. มีกระบวนการจัดการความรูที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใชสถาน
ศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
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5. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารสถานศึกษาในทุกระบบที่เกี่ยวของโดยการพึ่งตนเองในเบื้องตนใหได
มากที่สุด ในดานงบประมาณ บุคลากร งบลงทุน รวมถึงการบริการชุ มชน สถานศึกษาไดระดมทรัพยากร
งบกลางของงบประมาณ และงบที่ไดจากการจําหนายผลิตผลงานการคา มาใชจายในการจัดการศึกษา
6. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความ
รวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ
7. วิทยาลัยฯ มีการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กอนเปดภาคเรียนที่ 1 ของทุก
ปการศึกษา และประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ระหวางภาคเรียน รวม 2 ครั้ง
8. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ไดอยางตอเนื่องและ
หลากหลาย
9. การพั ฒ นาตนเอง ทั้ ง การพั ฒ นาองค ก ร พั ฒ นาวิ ช าชี พ พั ฒ นาบุ ค คล และพั ฒ นาที ม งาน
การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
ผูบริหารไดพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร พัฒนาทีมงานทุกคนใหมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหาความรูจากภายนอก หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภูมิปญญาทองถิ่น มาใหความรูกับครู นักเรียน นักศึกษา การสงเสริมการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา เนน
การฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามสาขาอาชี พ เพื่ อ พั ฒ นาไปสู  เ ป า หมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด า นผลผลิ ต
ดานการพัฒ นาการเรีย นรู ในองค กร ดานการใหบริการ และดานการจัดการภายในองคกร โดยมุ งเนนให
บุคลากรทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา เปนเหตุใหองคกรพัฒนาสูเปาหมายตามแผนที่วางไว เชน การทํา
โครงการ/กิ จ กรรม ภายในสถานศึ กษา และชุ มชน เป น ต น การส งนั กเรี ย น นั กศึ กษาไปฝ กงานยั งสถาน
ประกอบการหรือการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน โดยชุมชนเห็นความสําคัญของสถานศึกษา บุคลากรรวมมือกัน
ปฏิบัติงานจนเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ดานความรวมมือกับบุคลากรภายนอก สอศ. จังหวัดหรือทุก
ภาคส ว นของ หน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน ได ให ความร ว มมื อเป น อย างดี ในด านการบริ ห ารจั ด การพั ฒ นา
สถานศึ ก ษา ได บ ริ ห ารงานจนได รั บ ความร ว มมื อ จากบุ ค ลากรภายนอกในการเข า มามี ส  ว นร ว มพั ฒ นา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาอาคารสถานที่ การรวมบริจาค
ทุนการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือดานคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่ออื่นๆ ให
นักเรียน นักศึกษา ไดใชเรียนรูอยางทั่วถึง ปรับปรุงศูนยวิทยบริการการเรียนรู เพื่ออํานวยความสะดวกให
นักเรียน นักศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนการทําธุรกิจ
SMEs ใหการอบรมเพิ่มความรู ให นักเรี ยน นั กศึ กษาที่ สนใจทํ ากิ จกรรมสนองความตองการของชุ มชน
ประกอบดวย โครงการปฏิบัติการเพื่อใหบริการประชาชน การอบรมวิชาชีพระยะสั้น การสงเสริมอาชีพอิสระ
(108 อาชีพ) การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัย การพัฒนาชุมชนและศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน เปนตน
10. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัด
กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
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ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกของแผนกวิชา
เพิ่มขึ้น การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณในดานงานวิจัย นวัตกรรม
เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พัฒนาบุคลากรดานการ
ฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ จัดโครงการอบรมบุคลากรในดานตางๆ เชน โครงการ
พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร การอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพในสถานศึ กษา
โครงการพัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ RMS 2007 และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โครงการลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ เปนตน
ในสวนของการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหครูทุกคนจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง งานวิจัยแผนกวิชา 10% ของครูทั้งหมดในแตละแผนกวิชาและตองมีการ
พัฒนาไปสูชุมชนดวย นอกจากนี้ยังไดสรางแรงจูงใจใหแกครู โดยการมอบเกียรติบัตรแกครูที่ทําวิจัยไดในระดับ
ดี และระดับดีเดน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ อีกทั้งยังเผยแพรงานวิจัยของครูไปสูสาธารณชนและยังไดพัฒนา
ในดาน ตางๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดทําประกันคุณภาพของแผนกวิชา แผนพัฒนาแผนกวิชา รายงานการ
ประเมินตนเองของครู พัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ หอง Internet Information
ใหปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการเรียนรู เปนตน
11. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์

1. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
2. มีการประชุมครู ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง
3. มีการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานและการมีภาวะผูนํา โดยผลการประเมิน
อยูในระดับ ดีมาก ( x = 4.67)
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2555
2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555
3. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2555
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557
5. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
6. คําสั่งแตงตั้งและมอบหมายงานตามระเบียบวาดวยการบริหารสถานศึกษา ป 2555
7. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 – 2555
8. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. รายงานการประชุมครู ป 2555
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ป 2555
11. รานงานการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ป 2555
12. ขอแนะนําของคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย เชน
การปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา การใหความรูแกนักเรียน นักศึกษาเรื่อง AEC การเผยแพรผลงานของ
สถานศึกษา เปนตน
13. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.4
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
4. สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งตามคําสั่งของวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
5. สถานศึกษามีการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชีท้ ี่ 3.4
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก มีการวางแผนการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร และระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึ ก ษา โดยจั ด ทํ า โครงการประจํ า ป ก ารศึ ก ษา โดยนํ า ผลจากการประเมิ น การดํ า เนิ น งานในป
การศึกษาที่ผานมา เปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานในปปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการผูเกี่ยวของ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผน
ใหความรูในการใชบริการและการเขาถึงขอมูลกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ
ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาอย างสม่ํ าเสมอ โดยจัดทําระบบฐานขอมูลพื้น ฐานดวยคอมพิ วเตอร โดยขอมูล มีความถู กตอง
ทันสมัยเปนปจจุบัน สามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็ว ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีระบบฐานขอมูลและ
อุปกรณการใชงานที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและสามารถทําใหเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก ผานระบบ
เครือขายแบบมีสาย และ แบบไรสายมีการจัดลําดับความสําคัญ และความปลอดภัยในการเขาใชงานระบบ
ฐานขอมูล โดยกําหนดสิทธิการเขาใชงานตามระดับผูใชงานไดแก ผูดูแลระบบ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ผูปกครองหรือบุคคลทั่วไป จัดทําระบบแสดงตัวตนเขาใชงานระบบอินเทอรเน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร 2550
(Log File) วิทยาลัยฯ มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการประกอบการตัดสินใจเสมอ ไดแก
ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร
งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ วิทยาลัย ฯ มีระบบการปองกันขอมู ลโดยใช ระบบ Hardware และ
Software อีกทั้งระบบสํารองขอมูลโดยผูดูแลระบบ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ โดยเก็บขอมูลความคิดเห็นจากครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา และ
นําผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุง พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การระบบเครื อ ข าย และฐานขอมู ล สารสนเทศอย าง
สม่ําเสมอ
งานศู น ย ขอมู ล สารสนเทศ ได ป ระสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องในการวางแผนพั ฒ นาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาใหมีความถูกตอง ตรงตามความ
ตองการของผูใชขอมูลและผูใชบริการ จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือผูใชบริการทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ในการเขาถึง และใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหเกิดคุณประโยชน
สูงสุดตอผูใชและสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สามารถใชงาน Internet ไดทุกพื้นที่ในสถานศึกษา และ
มีฐ านข อมู ล สารสนเทศที่เ ป น ประโยชน ตอครู บุ คลากรทางการศึกษา นักเรี ย น นั กศึ กษา และผูป กครอง
ที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

แหลงขอมูล
1. งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
2. แผนกวิชา/ฝาย/งาน
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.5
สถานศึกษามีการบริการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศครบถวน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.5
-

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ก ารประชุ ม
เพื่อวางแนวทางปฏิบั ติบริ หารความเสี่ย งด านต างๆ คื อ 1. ดานความปลอดภั ย 2. ดานการทะเลาะวิ วาท
3. ดานสิ่งเสพติด 4. ดานสังคม 5. ดานการพนันและการมั่วสุม มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง มี บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู เ วรเพื่ อควบคุ ม ความเสี่ ย งด า นต างๆ มี ก ารวางแผนและกํ าหนด
มาตรการใหครู และบุคลากรในทุกสวนงาน ไดดําเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อแกไข
ปรับปรุงตอไป
ความพยายาม จัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา โดยมีโครงการตางๆ เชน ดูแลเครื่องทําความเย็น ภายในวิทยาลัยฯ ปรับปรุง
หองตางๆ เปนตน จัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
โดยมี โ ครงการ ประกอบด ว ย วั น ไหว ค รู กิ จ กรรมกี ฬาสี และนั น ทนาการ การประชุ มผู ป กครองนั กเรี ย น
นักศึกษา กลุมเสี่ยง จัดทําโครงการ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด อาทิเชน
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา รณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานสิ่งเสพติดสากล จัดทํา
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานสังคมโดยมีโครงการตางๆ เชน เครื่องแบบ
สวย Home Room รณรงคปองกันและแกปญหาโรคเอดส และการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม สถานศึกษาจัดโครงการ เสริมสรางประสบการณคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2555 มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษา
เกิดขึ้นกับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เปนความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุการใชรถจักรยานยนต ซึ่งคิดเปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับจํานวนครู บุคลากรนักเรียน นักศึกษา เปนรอยละ 2.21 ความเสี่ยงดาน
การทะเลาะวิวาท เกิดขึ้นรอยละ 0.66 และหยุดทะเลาะวิวาทหลังจากไดดําเนินการแกไขปญหาระหวางกัน
แลว ดานสิ่งเสพติด ไมพบสารเสพติด 100% ดานสังคม มีความเสี่ยงเกิดขึ้นรอยละ 17.65 ดานการพนันและ
การมั่วสุม ไมพบความเสี่ยง 100%
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. งานปกครอง
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. งานวัดผลและประเมินผล
4. งานทะเบียน
5. งานประชาสัมพันธ
6. งานวางแผนและงบประมาณ
7. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.6
1. ความเสี่ยงดานตางๆ สามารถปรับปรุงแกไขควบคุมใหลดลงไดอยางตอเนื่อง
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.6
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก วิทยาลัย อาชีว ศึกษาสุพรรณบุรี ไดมอบหมายให งานครู ที่ป รึกษาเป นหนว ยงาน
ประสานงานเรื่องการดูแลผูเรียนใหสามารถจบหลักสูตรไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูเรียนจะไดรับการดูแล
อยางตอเนื่องในจํานวน 5 ประเด็นดังนี้
1. ผูเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนกจะตองเขารับการปฐมนิเทศเพื่อใหทราบหลักการ
ทั่วไปในการปฏิบัติตน อีกทั้งรายละเอียดในดานอื่นๆ ที่ตองเกี่ยวของ
2. ผูเรียนในทุกระดับชั้น จะตองมีการมอบหมายและแตงตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อเปนการดูแลในระดับ
รายหอง อีกทั้งมีตารางการพบครูที่ปรึกษาในทุกสัปดาหๆ ละ 1 ครั้ง
3. มีการจัดตั้งเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียนในทุกระดับชั้นป
4. ผูเรียนในทุกระดับชั้นสามารถยื่นความประสงคในการขอรับทุนการศึกษาไดที่งานแนะแนวและ
จัดหาทุนการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการใหไดมากที่สุด
5. วิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการคัดกรองผูเรียนเพื่อใหสามารถชวยเหลือและสงเสริมไดอยางเหมาะสม
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนงานและโครงการเพื่อรองรับภารกิจทั้ง 5 ประเด็นไวอยาง
ครบถวนโดยทุกโครงการไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณไดอยางพอเพียง เพื่อที่จะไดสามารถดําเนินการได
ตามแผนการที่กําหนด
ผลสัมฤทธิ์
1. วิ ทยาลั ย ฯ จั ดการปฐมนิ เ ทศจํ านวน 1 ครั้ ง ก อนเป ด ภาคเรี ย นที่ 1 ป การศึ กษา 2555
สําหรับผูเรียนใหม มีผูเขาปฐมนิเทศมากกวา 95 %
2. วิ ทยาลั ย ฯ ได มี การแต ง ตั้ ง ครู ที่ป รึ ก ษาครบทุ กชั้ น เรี ย น และกํ าหนดตารางการเข าพบ
นักเรียน (Home Room) สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดภาคเรียนรวม 17 ครั้ง ในแตละสัปดาหใหครูที่ปรึกษาจัดสง
เอกสารรายงานประจําสัปดาห งานครูที่ปรึกษารายงานฝายบริหารตามลําดับ ครูที่ปรึกษาจัดสงเอกสารคิดเปน
100%
3. วิทยาลัยฯ ไดมีการจัด การประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมเปน 2 ครั้งตอป
การศึกษา ในการประชุมผูปกครองสามารถรับทราบนโยบายจากผูบริหาร และขอมูลของครูและผูเรียนตั้งเปน
เครือขายที่สามารถดูแลไดเปนอยางดี ผูปกครองเขาประชุมมากกวา 90%
4. วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายงานแนะแนวใหเปนหนวยงานในการระดมเงินทุนการศึกษาจาก
แหลงตางๆ เชนสมาคมศิษยเกา สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาของวิทยาลัยฯ คณะ
ครูและบุคคลทั่วไปที่มีจิตชวยเหลือสนับสนุนเงินทุนการศึกษาในหลายลักษณะเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ
ของผูประสงคขอรับทุน
5. วิทยาลั ยฯ ไดจั ดระบบการดูแลผูเ รียนโดยจัด ระบบคั ดกรองผู เรี ยนโดยจั ดตั้ งโครงการผู
ประสานสิบทิศเพื่อใหครูที่ปรึกษาสามารถรับทราบขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถคัดแยกผูเรียนที่มี
ผลการเรียนต่ํากวา 2.00 หรือผูเรียนที่มีปญหาดานตางๆ เชน ผูมีเชาวปญญาไมปกติหรือผูที่มีเชาวปญญาเลิศ
จะไดรับการดูแลและสงเสริมอยางเหมาะสม
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. รายงานผลการปฐมนิ เทศนักเรี ย น นักศึ กษาใหม จํ านวน 1 ครั้ ง และรายงานความคิ ดเห็ นของ
นักเรียน นักศึกษาที่มีตอการปฐมนิเทศ จํานวน 1 เลม
2. รายงานผลการจัดสงเอกสารการเขาพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห จํานวน 17 ครั้งตอ 1 ภาคเรียน
รวมเปน 34 ครั้งตอปการศึกษา เอกสารแยกเปนครูรายบุคคลและรายหอง
3. รายงานผลการประชุมผูปกครองเพื่อเปนระบบเครือขายในการดูแลผูเรียน 1 เลมตอ 1 ภาคเรียน
และเอกสารความคิดเห็นตอการประชุมผูปกครองจํานวน 2 เลม
4. แบบสรุ ป จํ านวนทุ น การศึ ก ษาประจํ าป การศึ ก ษา 2555 และรายงานความพึ งพอใจที่ มี ต อ พิ ธี
มอบทุนการศึกษา จํานวน 1 เลม
5. แบบสรุ ป รายชื่อผู ประสานสิ บทิ ศที่ มีต อการคั ด กรองผูเ รี ยนเปน รายบุ คคล แบบรายงานผลการ
ประชุมผูเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวา 2.00 เพื่อหาทางชวยเหลือไดอยางถูกตอง และการจัดหาขอมูล
ของคุณลักษณะของผูเรียนที่มีปญญาเลิศ ใหกับหัวหนาแผนกวิชาเพื่อการกําหนดวิธีการสงเสริม
รวมกัน จํานวน 1 ชุด
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.7
1. งานครูที่ปรึกษาสามารถประสานระบบวิธีการดูแลผูเรียนไดครบถวนทั้ง 5 ประเด็นของการพิจารณา
2. เอกสารประกอบมีทั้งคําสั่งแตงตั้ง ตัวโครงการและงบประมาณ แบบสรุปงานตามสายการบริหาร
ไดครบถวน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.7
1. การอบรมใหความรูแกครูที่ปรึกษา ผูประสานสิบทิศ เรื่องการดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงใหมากกวาผูมีผล
การเรียนต่ํากวา 2.00 เทานั้น เชน ผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงดวยปญหาดานเศรษฐกิจ กลุมเสี่ยงดาน
สุขภาพและสุขอนามัย กลุมเสี่ยงที่อาศัยอยูหอพัก กลุมเสี่ยงที่ตองทํางานนอกเวลาเพื่อหารายได
2. งานวิจัย และพัฒ นาควรดํ าเนินการสํารวจความตองการความช วยเหลือของผูเ รียนเปน ภาพรวม
เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือไดอยางถูกตองและตรงความตองการ
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ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนักในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยงานที่
เกี่ยวของไดรวมกันคิดและวางแผนเขียนโครงการ จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาดังกลาว
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและหองสมุด ไดเขียนและ
เสนอโครงการเพื่อพั ฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ลงในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป ซึ่งสอดคลอง
กับกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ
สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและหองสมุด ไดเสนอ
โครงการในการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล อ มและภู มิ ทั ศ น ข องสถานศึ ก ษา และการใช อ าคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งบุคลากรทุกฝายไดมี
สวนรวมในการพิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว ซึ่งโครงการที่ไดรับการอนุมัติจํานวน 12 โครงการ มีดังนี้
1.1 ปรับปรุงหองจริยธรรม
1.2 ปรับปรุงหองเรียนภาษาอังกฤษ
1.3 ปรับปรุงหองปฏิบัติการขาย
1.4 ปรับปรุงงานวิทยบริการและหองสมุด
1.5 จัดหาวัสดุ หนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ
1.6 ปรับปรุงพื้นหนาหองศูนยขอมูลและปฏิบัติการอินเตอรเน็ต
1.7 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ
1.8 สวม HAS
1.9 ดูแลรักษาเครื่องทําเย็นภายในวิทยาลัยฯ
1.10 เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
1.11 ซอมแซมดูแลรักษาลิฟต
1.12 ปรับปรุงอาคารสถานที่
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2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการตามโครงการพั ฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ซึ่งสอดคลองตามแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 12 โครงการ
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝาย ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ใน 4 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ดานที่ 2 หองเรียนและหองปฏิบัติการ
ดานที่ 3 แหลงเรียนรู หองสมุด ศูนยการเรียนรู และอินเทอรเน็ต
ดานที่ 4 สิ่งอํานวยความสะดวก
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีผลการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยรวมเฉลี่ย
มีคาเทากับ 3.52 ซึ่งอยูในระดับมาก รายละเอียดมีดังนี้
ดาน
1. สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
2. หองเรียนและหองปฏิบัติการ
3. แหลงเรียนรู หองสมุด ศูนยการเรียนรู และอินเทอรเน็ต
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

คาเฉลี่ย
3.63
3.59
3.39
3.48
3.52

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะจาก
การดําเนินโครงการ จํานวน 12 โครงการ ในปการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และศูนยวิทยบริการ ตอไปในปการศึกษา 2556
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรม
4. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
5. รายงานการประเมินความพึงพอใจ
6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยเนนการเขามามีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายและผูเรียน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.8

-
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ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ความตระหนัก วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารจั ด หา การใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณ ฑ และคอมพิ ว เตอร โ ดย
สอดคล องกับ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึกษาของสถานศึกษา มี การรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ และมีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร โดยครู
และบุคลากรทุกฝายเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
ความพยายาม
1. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขางาน อยูในสภาพที่ใชงานไดดี
2. เก็บขอมูลจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางานที่มีความเพียงพอ
3. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่อยูในสาขาวิชา/สาขางานมีความทันสมัย
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความเหมาะสมของครุภัณฑและอุปกรณ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี ไดมี
การจัดหาวัสดุ อุปกรณตามแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพสูงไวประกอบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎี
และในการฝกภาคปฏิบัติวิชาชีพ สามารถใชงานไดนาน ทนทานตอการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อลดปญหาการเสื่อม
ชํารุด การหยุดชะงักระหวางการฝกภาคปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณที่ทางวิทยาลัยฯ จัดหาจึงเปนเครื่องมือที่
ทันสมัย และที่ใชโดยทั่วไปในทองถิ่น เพื่อผูเรียนจะไดมีแนวทางในการทํางานไดตามสายวิชาชีพ ตลอดจนมี
คณะกรรมการตรวจสอบอายุการใชงานครุภัณฑ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ
อุป กรณ ครุ ภั ณฑ และคอมพิ ว เตอร เพื่ อนํ าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ด การและดู แลรั กษา
ซอมแซม รวมทั้งใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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แหลงขอมูล
1. พัสดุ
2. แผนกวิชา
3. หองทฤษฎี
4. หองปฏิบัติการ
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.9
ครุภัณฑ และอุปกรณมีความทันสมัย และสามารถนําครุภัณฑ และอุปกรณทองถิ่นมาประยุกตใชตาม
สาขาวิชาไดอยางเหมาะสม
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.9
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พั ฒ นาฝ กอบรมวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พและจรรยาบรรณ โดยการสนั บ สนุ น ด านงบประมาณและการจั ด ทํ า
โครงการพัฒนาบุคลากรทุกปการศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีความรูทางวิชาการที่
ทันสมัย ทันตอเหตุการณ เปนผูมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูและเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความ
เปนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกปการศึกษาอยาง
ตอเนื่องโดยจัดใหมีการอบรมเกี่ ยวกับความรูทางวิชาการภายในวิทยาลัย อยางน อยปการศึกษาละ 1 ครั้ ง
สงเสริ มให ครู ผู สอนในแตล ะแผนกวิ ชาหรือบุ คลากรในแต ละสายงานได ไปศึ กษาดู งาน อบรม เพื่ อพัฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานที่ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา อีกทั้งยังสงเสริมคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรทุกคนเปนประจําทุกป การ
จัดสงครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต เขารวมโครงการตรวจสุขภาพประจําป
จัดห องหรือสํานั กงานประจํางานต างๆ ที่ เป นสัด สว นและมีสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการปฏิบั ติงานอยาง
เพียงพอ จัดพื้นที่สําหรับจอดรถยนตสําหรับบุคลากรอยางเพียงพอ มีหองรับประทานอาหารสําหรับบุคลากร
แยกเป น สั ด ส ว นจากของนั ก เรี ย น นั ก ศึ กษา จั ด ตกแต งภู มิทัศ น ภ ายในวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ มี พื้น ที่ จํ า กั ด ได อ ย า ง
เหมาะสมสวยงามเพื่อเปนสถานที่ผอนคลาย และมีอุปกรณในการออกกําลังกายของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
มีการสงเสริมประเพณีการทําบุญในเทศกาลสําคัญๆ การแขงขันกีฬา การบริจาคโลหิต เปนตน
ผลสั มฤทธิ์ วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได ร ว มกั น ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ป
การศึกษาอยางตอเนื่อง ดังตาราง
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สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการใหความรูจรรยาบรรณ
บุคลากร
ป 2555
หมายเหตุ
ผูบริหารและครู
ผูบริหาร
5
ครูทั้งหมด
55
พนักงานราชการ
3
ครูพิเศษสอน
16
รวม
79
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38
1
ลูกจางประจํา
9
ลูกจางชั่วคราว
33
รวม
43
รวมบุคลากรทั้งหมด
122
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
100
รอยละ
100

สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาอื่น
หรือหนวยงาน องคกรภายนอก
บุคลากร
ป 2555
หมายเหตุ
บ. บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร
1
บ. หนุมสามทัวร
1
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร - แจมใส
1
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1
รวมบุคลากรทั้งหมด
4
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
100
รอยละ
100
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สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ระดับชุมชนทองถิ่นจนถึงระดับชาติ
บุคลากร
ป 2555
หมายเหตุ
หนึ่งแสนครูดี
24
ครูผูสอนดีเดน
1
ผูบริหารปฏิบัติงานดีเดน
1
ครูผูปฏิบัติงานดีเดน
12
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดีเดน
6
ครูทั้งหมด
75
รอยละ
50.66
ครูและบุคลากรทั้งหมด
122
รอยละ
36.06
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
สรุปผลสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
ทําเนียบบุคลากรทั้งหมด
แผนพัฒนาบุคลากร
สรุปขอมูลการไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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7. สรุปโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
8. บันทึกการประชุมชี้แจง อบรม บุคลากรทางการศึกษา
9. สรุปขอมูลบุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
10. ภาพกิจกรรม
11. รายงานสรุปการศึกษาดูงาน
12. หลักฐานการตรวจสุขภาพประจําป
13. หลักฐานการประกันอุบัติเหตุ
14. หลักฐานการประกันสังคม
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอ โดยเนนการพัฒนาครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.10
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความตระหนักในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ โดยไดรวมกันคิดและวางแผน ประชุม แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดสรรงบประมาณใหกับงานที่
เกี่ยวของในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงการจัดทําโครงการและงานวิจัย เพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี โดยฝ ายบริ ห าร งานวางแผนและงบประมาณ
งานพัสดุ งานการเงิน และงานการบัญชี ไดรวมกันบริหารการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ ในดาน
วัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการจัดทํา
โครงการและงานวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันบริหารการเงินและงบประมาณ โดยมี
งบดําเนินการซึ่งเปนคาใชจายทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา 2555 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงงบดําเนินการในรอบปการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่

เดือน
พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555
1 / 2555
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
2 / 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
รวมงบดําเนินการทั้งหมดในรอบป

งบดําเนินการ (บาท)
1,021,566.13
1,431,045.80
1,688,047.58
2,609,421.03
1,405,827.64
8,588.00
629,704,71
1,672,214.17
1,070,628.69
1,929,383.63
464,274.80
1,443,086.75
15,373,788.93

- 138 -

จากตารางที่ 1 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได ร ว มกั น บริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ โดยมี
งบดํ าเนิ น การซึ่ งเป น ค าใช จ ายทั้ งหมดของวิ ท ยาลั ย ฯ ในรอบป ก ารศึ กษา 2555 ทั้ ง นี้ ไม ร วมค าที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,373,788.93 บาท
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายเปนคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียน
การสอน ไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษาของสาขาวิชา
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
2. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
5. สาขาวิชาการบัญชี
6. สาขาวิชาการขาย
7. สาขาวิชาการเลขานุการ
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
9. สาขาวิชาการทองเที่ยว
10. สาขาวิชาการออกแบบ
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวมทุกสาขาวิชา

ภาคเรียนที่
1 / 2555
79,050
63,700
149,500
87,000
82,000
42,460
81,951
63,960
53,293
77,420
64,660
844,994

ภาคเรียนที่
2 / 2555
76,700
54,600
166,400
84,500
85,360
46,200
74,340
60,060
41,600
68,730
61,000
819,490

รวม
ทั้งปการศึกษา
155,750
118,300
315,900
171,500
167,360
88,660
156,291
124,020
94,893
146,150
125,660
1,664,484

จากตารางที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษา ของทุกสาขาวิชา
ในรอบปการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 1,664,484 บาท ดังนี้
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นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดมีรายจายเปนคาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
รายการคาวัสดุ
1. คาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษา ยกยอดมา
2. คาวัสดุดานเอกสารการพิมพเพื่อการเรียนการสอน
3. คาวัสดุซอมแซมคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
4. คาวัสดุฝกจัดทําเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม
รวมรายจายทั้งหมด

รายจาย (บาท)
1,664,484
684,000
299,363
799,754
3,447,601

จากตารางที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน ในรอบปการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 3,447,601 บาท
ตารางที่ 4 แสดงคารอยละของวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
งบดําเนินการ

รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน

รอยละ

15,373,788.93

3,447,601.00

22.43

จากตารางที่ 4 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีรายจายคาวัสดุฝก
อุปกรณ และสื่อสําหรับ การจัด การเรี ยนการสอน ในรอบป การศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 3,447,601 บาท
คิดเปนรอยละ 22.43 ซึ่งมากกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
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2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
2. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
5. สาขาวิชาการบัญชี
6. สาขาวิชาการขาย
7. สาขาวิชาการเลขานุการ
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
9. สาขาวิชาการทองเที่ยว
10. สาขาวิชาการออกแบบ
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวมทุกสาขาวิชา

รายไดหรือมูลคาของผลผลิต จากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
0.00
20,718.00
878,210.00
55,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
954,478.00

จากตารางที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 954,478 บาท
ตารางที่ 6 แสดงคารอยละของรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุฝก

รายไดหรือมูลคาของผลผลิต จากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน

รอยละ

3,447,601.00

954,478.00

27.69

จากตารางที่ 6 เมื่อคิดเทียบกับคาวัสดุฝกแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคา
ของผลผลิต ผลงานจากการใชวั สดุฝ กในการจัด การเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2555 รวมทั้ งหมด
954,478 บาท คิดเปนรอยละ 27.69 ซึ่งมากกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
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3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. การบริการวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
2. ศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน
3. พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

รายจาย
73,299.40
574,000.00
84,000.00
731,299.40

จากตารางที่ 7 วิทยาลั ย อาชี วศึ กษาสุ พรรณบุ รี มี ร ายจ ายค าวั ส ดุฝ ก อุ ป กรณ และสื่อสํ าหรั บการ
บริการวิชาการและวิชาชีพในรอบปการศึกษา 2555 ทั้งหมด 731,299.40 บาท
ตารางที่ 8 แสดงคารอยละของคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
งบดําเนินการ

คาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ

รอยละ

15,373,788.93

731,299.40

4.76

จากตารางที่ 8 เมื่ อคิ ด เทีย บกั บ งบดํ าเนิ น การแล ว วิ ทยาลั ยอาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี มี รายจ ายค า
วัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในรอบปการศึกษา 2555 ทั้งหมด 731,299.40
บาท คิดเปนรอยละ 4.76 ซึ่งมากกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
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4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
2. ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
3. งานวิจัยสถาบัน
4. เผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
5. ผลิตสื่อการสอนในรายวิชา
6. โครงงานวิทยาศาสตร
7. ประเมินโครงการวิชาชีพ
8. โครงการวิชาชีพนักเรียนระดับ ปวช.
9. โครงการวิชาชีพนักศึกษาระดับ ปวส.
10. งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
11. ผลงานทางวิชาการของครู
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

รายจาย
120,000.00
20,000.00
32,000.00
7,000.00
35,000.00
9,995.00
5,000.00
250,000.00
110,000.00
140,000.00
80,000.00
808,995.00

จากตารางที่ 9 วิทยาลัยอาชี วศึ กษาสุพรรณบุ รี มีรายจ ายเกี่ย วกั บการจัดทํ าโครงการ นวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในรอบปการศึกษา 2555 ทั้งหมด 808,995.00 บาท
ตารางที่ 10 แสดงคารอยละของรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รายจายเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งบดําเนินการ
รอยละ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
15,373,788.93

808,995.00

5.26

จากตารางที่ 10 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ
จั ด ทํ าโครงการ นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ งานสร างสรรค หรื องานวิ จั ย ในรอบป การศึ ก ษา 2555 ทั้ งหมด
808,995 บาท คิดเปนรอยละ 5.26 ซึ่งมากกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
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5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ รายละเอียด
มีดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการคุณธรรมนําความรู
2. โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ
3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. กิจกรรมคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
8. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและนโยบาย 3D
9. คุณธรรมนําความรูสูการประกอบอาชีพ
11. ไหวครูชางศิลปกรรม
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

รายจาย
40,000.00
40,000.00
168,220.00
158,545.00
119,730.00
210,440.00
20,820.00
30,900.00
10,000.00
20,000.00
818,655.00

จากตารางที่ 11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในรอบปการศึกษา 2555 ทั้งหมด
818,655.00 บาท
ตารางที่ 12 แสดงรอยละของรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
งบดําเนินการ

รายจายเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

รอยละ

15,373,788.93

818,655.00

5.32

จากตารางที่ 12 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ในรอบป ก ารศึ ก ษา 2555 ทั้ ง หมด 818,655.00 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 5.32 ซึ่ ง มากกว า ร อ ยละ 5 ของ
งบดําเนินการ
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. รายงานผลการบริหารงบประมาณประจําปการศึกษา 2555
2. รายงานผลรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
3. รายงานผลรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
4. รายงานผลรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. รายงานผลรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
6. รายงานผลรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการบริหารการเงินและงบประมาณ ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการจัดทําโครงการและงานวิจัยอยางเปน
ระบบ และผานเกณฑการประเมินทุกขอ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.11

-
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ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ความตระหนัก วิ ทยาลั ย ฯ มี การกํ าหนดแผนงาน/โครงการด านการระดมทรั พ ยากร เพื่ อการ
จัดการทํางานรวมกับหนวยงานภายใน และภายนอก โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินในแผนปฏิบัติ
การประจําป
ความพยายาม
1. ฝาย/แผนกวิชา/งาน ดําเนินงานโดยมีการบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อใหฝาย/แผนก/งาน บันทึกขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน
เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ที่ไดรับจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. นําขอมูลที่ไดรวบรวมมาจัดแยกประเภทตามทรัพยากรที่ระบุ โดยแบงเปนทรัพยากรจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. สรุปขอมูล นับจํานวน และประเมินตามเกณฑ
ผลสั ม ฤทธิ์ แหล ง ข อ มู ล ในการระดมทรั พ ยากรต า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก ได แ ก บุ ค คล
หนวยงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตางใหความรวมมืออยางดียิ่ง สรุปเปนจํานวนครั้งไดดังนี้
ตารางแสดงจํานวนคน – ผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถิ่น
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและตางประเทศของแตละสาขาที่เปดสอน ระดับ ปวช. และ ปวส.
จํานวน จํานวน
คิดเปน
ระดับ
ลําดับที่
สาวิชา/สาขางาน
คน
ชั่วโมง
รอยละ คะแนน
1.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
7
14
100
ดีมาก
2.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
5
10
100
ดีมาก
3.
สาขาวิชาคหกรรม
- สาขางานคหกรรมการผลิต
7
14
100
ดีมาก
4.
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
8
16
100
ดีมาก
- สาขางานการขายและการตลาด
9
18
100
ดีมาก
- สาขางานการเลขานุการ
10
20
100
ดีมาก
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
5
10
100
ดีมาก
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
10
20
100
ดีมาก
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ลําดับที่
5

6.

สาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการทองเที่ยว
รวม

จํานวน
คน

จํานวน
ชั่วโมง

คิดเปน
รอยละ

ระดับ
คะแนน

5

10
12

100
100

ดีมาก
ดีมาก

6
8

16

100

ดีมาก

80

160

ตารางสรุปจํานวนการระดมทรัพยากรเพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
การระดมทรัพยากร (เงินวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ)
จํานวนครั้ง
ภายในสถานศึกษา
111
ภายนอกสถานศึกษา
445
รวม
556

ลําดับที่
1
2
3

ตารางสรุปจํานวนสถานที่ประกอบการที่มีสวนรวม
ในการศึกษากับสถานศึกษา
หลักสูตร
จํานวนสถานประกอบการ
ที่รวมจัดการศึกษา
ระดับ ปวช. ทวิภาคี
7
ระดับ ปวช. ปกติ
160
ระดับ ปวส. ปกติ
84

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

แผนปฏิบัติงานสถานศึกษา
โครงการตามแผน
คําสั่ง
แผนกวิชา

จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.12
ไดรับความรวมมือจากการระดมทรัพยากรประเภทบุคคล ไมนอยกวารอยละ 80 ประเภทเงิน วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ไมนอยกวา 5 รายการ และมีสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา จากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.12
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.13 ระดับคุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนัก ในยุทธศาสตรที่ 3 : สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแล
ผูเรียน โดยมีโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปละ 1 ครั้ง ดวยงบประมาณ 285,000 บาท
ความพยายาม สถานศึ กษาได ม อบหมายให งานสวั ส ดิ ก ารนั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษา ดํ าเนิ น การตรวจ
สุขภาพและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน โดยได ดําเนินการกําหนด ซึ่งกําหนดวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม
2555 และติดตอนัดหมายกับศูนยสุขภาพนักศึกษานานาชาติ ดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน หลังจาก
นั้น ทางศูนยสุขภาพนักศึกษานานาชาติ ไดสงผลการตรวจตอวิทยาลัยฯ จากการรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวนผูเรียนที่ เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จํานวน 1,938 คน เขาพบแพทยและตรวจครบทุกขั้นตอน จํานวน 1,938 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผลสั ม ฤทธิ์ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด บริ ก าร ตรวจสอบสารเสพติ ด ให กั บ ผู เ รี ย น จํ า นวน 1 ครั้ ง /
ปการศึกษาโดยมีจํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ครบทุกชั้นจํานวน 1,938 คน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจทั้งหมด
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 77/2555 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตรวจ
สุขภาพและสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2555
2. ตารางการตรวจสุขภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น
3. บันทึกขอความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2555 ครั้งที่ 3
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

- 149 -

จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.13
ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยและตรวจสารเสพติด และพบวาผูเรียนปลอดสารเสพติด และ
ยังทราบถึงความผิดปกติของรางกายผูเรียน และแนะนําใหผูเรียนไปทําการรักษาตอไป
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.13
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.14 ระดับคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทํา
ประโยชนใหแกชุมชน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กําหนดกลยุทธดานบริการวิชาการ/วิชาชีพสูสังคม และดานเสริมสราง
ความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานภายนอก โดยจัดใหมีโครงการตางๆ เพื่อแสดงการพัฒนาระบบงานให
เปนแหลงเรียนรู และทําประโยชนใหกับชุมชน หนวยงาน สถานศึกษาตาง ๆ โดยมีการกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานในแผนปฏิบัติการ
ความพยายาม 1. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ไ ด จั ด ทํ า โครงการสอนหลั ก สู ต รระยะสั้ น
จํานวน 36 ชั่วโมง ใหแกนักเรียนโรงเรียนแกนมัธยม จํานวน 2 สถานศึกษา โดยการจัดสงครูไปทําการสอน
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง และโรงเรียนวัดแกว “มณีวิทยาคาร” จํานวน 4 รายวิชา ซึ่งไดแก วิชา
ศิลปประดิษฐ วิชาคอมพิวเตอร วิชาศิลปะ และวิชางานประดิษฐจากผา และไดจัดทําความรวมมือระหวาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และสถานศึกษา มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน จัดทําแบบสอบถาม
และนําผลที่ได มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําโครงการใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. หนวยงานภายนอกสถานศึกษาเขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
3. บุคลากรครูในสถานศึกษาเปนวิทยากรใหความรูยังหนวยงานภายนอก
ผลสัมฤทธิ์ การดําเนินงานตามโครงการ สรุปไดดังนี้
การทําบันทึก
ลําดับที่ หนวยงานที่รวมจัดกิจกรรม
ขอตกลง
ประเภทกิจกรรม
ความรวมมือ
1.
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
สอนหลักสูตรระยะสัน้ ใหแก

นักเรียนแกนมัธยม
2.
โรงเรียนวัดแกว “มณีวิทยาคาร”
สรางอาชีพเพื่อชุมชน


หนวยงานภายนอกที่เขาศึกษาดูงาน
ชื่อหนวยงาน

ลําดับที่

วันที่

1

9 พ.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

2
3
4
5

29 มิ.ย. 55
4 ก.ค. 55
9 ต.ค. 55
15 ม.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอง

จํานวน
จํานวน
นักเรียน
ครั้ง/ป
ที่เขารวม
86
18
30

18

เรื่องที่ศึกษาดูงาน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยดาน
การเรียนการสอน
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
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มี บุ ค ลากรครู ข องสถานศึ ก ษาเป น วิ ท ยากรให ค วามรู ยั ง หน ว ยงานภายนอก จํ า นวน 11 คน
14 หนวยงาน
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
4. งานความรวมมือ
5. งานหลักสูตรการเรียนการสอน
6. แผนกวิชา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.14
1. มีการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชนโดยใช
กลยุทธดานบริการวิชาการ /วิชาชีพสูสังคม และดานเสริมสรางความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงาน
ภายนอก ครบตามระบบ PDCA ระดับ ดีมาก
2. สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู ศึกษาดูงานของหนวยงานภายนอก
3. บุคลากรครูเปนวิทยากรใหความรูดานวิชาการ/ วิชาชีพยังหนวยงานภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.14
-
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

3.3 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถาน
สถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล สารสนเทศของ
สถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัตติ ามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1)
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
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เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.8 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
พัฒนาและดูแล
ดี
สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
พอใช
ของสถานศึกษาและการใช ตองปรับปรุง
อาคารสถานที่ หองเรียน ตองปรับปรุงเรงดวน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ดี
ครุภณ
ั ฑ และคอมพิวเตอร
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.10 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
พัฒนาครูและบุคลากร
ดี
ทางการศึกษา
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.11 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารการเงินและ
ดี
งบประมาณ
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.12 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ระดมทรัพยากรในการ
ดี
จัดการอาชีวศึกษากับ
พอใช
เครือขายทั้งในประเทศและ ตองปรับปรุง
หรือตางประเทศ
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก
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เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
3.13 ระดับคุณภาพในการ
ใหบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.14 ระดับคุณภาพการ
ดีมาก
บริหารงานของสถานศึกษา
ดี
ใหเปนแหลงเรียนรูและทํา
พอใช
ประโยชนใหแกชุมชน
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 ,3.14
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-
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มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจของกับผูรับบริการ
ความพยายาม สถานศึ กษามี แผนงานโครงการ/กิจ กรรมในแผนปฏิบัติ การประจําปงบประมาณ
2555 โดยเนนการมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางานและสงเสริมความรู
ในการพั ฒ นาชุ มชนและท องถิ่ น ตลอดจนการฝ กทั กษะวิ ช าชี พเพื่ อการประกอบอาชีพของประชาชนตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจังหวัดสุพรรณบุรี
จากโครงการบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาผูเรียนจากการไดฝกประสบการณจริง สํารวจ
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย วางแผนดําเนินงาน จัดทําคําสั่งดําเนินงานตามแผนและประเมินผล
โครงการ
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินงานในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหแกผูที่สนใจทั่วไป นักเรียน
นักศึกษาที่ดอยโอกาสทางการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีขอมูลที่จะนํามาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหครอบคลุมและทั่วถึงโดยมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ดังตาราง
สรุปผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2555
สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม/ตอป)

ระดับ ปวช.
สาขาวิชา ผาและเครื่องแตงกาย 1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix it Center
สาขางานออกแบบเสื้อผา 2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix it Center
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix it Center
สาขางานอาหารและ
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
โภชนาการ
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
กิจกรรม

16

20

97

22

61.11

60

61.85
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สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม/ตอป)

สาขาวิชา คหกรรม
1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix it Center
สาขางาน คหกรรมการผลิต 2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
สาขาวิชา พณิชยการ
1. โครงการบัญชีครัวเรือน
สาขางาน การบัญชี
2. โครงการนักบัญชีตัวนอย
1. โครงการบริการชุมชน
สาขางาน การขาย
2. โครงการหองสมุดอาเซียน
3. โครงการลูกโปงหรรษา
4. โครงการดนตรีเพื่อนอง
5. โครงการ WOW ICE – CREAM
6. โครงการนักรอนกระดาษรุนจิ๋ว
7. โครงการปนใจรักพี่สอนนองรอยมาลัย
8. โครงการโปงบิด – คิดสนุก
9. โครงการยุงลายรายนัก ณ ตลาดบางลี่
10. โครงการตุกตานองตนขาว
11. โครงการถานจากกระดาษ
12. โครงการกระเจี๊ยบผงสะดวกซื้อ
13. โครงการปลาราสับผงสมุนไพร
14. โครงการอุปกรณเก็บรมแบบรีดน้าํ ได
15. โครงการไมไผกับดักมอด
16. โครงการที่ดักเขียดจากขวดพลาสติก
17. โครงการกระเปาแฟนซี
18. โครงการไมไผสแี สง
19. โครงการที่ดักหนูนา
20. โครงการผลิตภัณฑแกะเม็ดขาวโพด
21. โครงการเรือดักลูกน้ํายุงลาย
22. โครงการโคมไฟจากไมไอติม
23. โครงการพัดกาบหมาก
24. โครงการโคมไฟจากวุนเสน
25. โครงการหมากอัดเม็ด
26. โครงการนาฬิกาจากไมไอติม
27. โครงการไมไผปอกแปก
28. โครงการโคมไฟจากฝาน้ํา

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
60

จํานวน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
กิจกรรม
40
64.51

381

310

81.36

163

163

100
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สาขาวิชา/สาขางาน
สาขางาน การเลขานุการ

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม/ตอป)

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

1. โครงการสรางทักษะการเรียนรูเ พื่อการพัฒนา
176
องคการและชุมชน
2. โครงการจิตอาสากับการใหบริการตามสาขาอาชีพ
3. โครงการบูรณาการบริหารการจัดเก็บเอกสาร
4. โครงการสรางทักษะการบริหารดานอาชีพเพื่อ
พัฒนาหนวยงาน
5. โครงการผลิตเอกสารเพื่อสื่อสรางสรรค
6. โครงการสงเสริมสุขลักษณะดวยระบบการจัดเก็บ
7. โครงการออกแบบแหลงจัดเก็บเอกสารเพื่อ
พัฒนางาน
8. โครงการพัฒนาแหลงจัดเก็บเอกสารเพื่อการคนควา
9. โครงการประสิทธิภาพที่เกิดจากกระบวนการ
จัดเก็บเอกสาร
10. โครงการพัฒนาสํานักงานดวยกิจกรรม 5 ส.
11. โครงการจัดการขอมูลเชิงธุรกิจดวยเทคโนโลยี
12. โครงการออกแบบและเผยแพรใชประโยชนใน
หนวยงาน ชุมชน
13. โครงการสรางสรรคมหัศจรรยหนังสือ
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ 1. บริการวิชาชีพสูสงั คม
225
2. อาสาพัฒนาสังคม
สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว 1. โครงการจิตอาสา
101
สาขางาน การทองเที่ยว 2. โครงการมัคคุเทศกอาสา
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
สาขาวิชา ศิลปกรรม
1. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
100
สาขางาน ออกแบบ
Fix It Center
2. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
3. โครงการพัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
รวม ระดับ ปวช.
1,487

จํานวน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
กิจกรรม
176
100

168

74.60

101

100

60

60

1,153

77.53
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สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

ระดับ ปวส.
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 1. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
27
สาขางาน การประกอบอาหาร Fix It Center
2. มหกรรมอาหารอรอยและของดีเมืองสุพรรณ
ครั้งที่ 14
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
1. โครงการบัญชีครัวเรือน
109
สาขางาน การบัญชี
2. โครงการนักบัญชีตัวนอย
สาขางาน การตลาด
1. โครงการอางลางจานรักษาสิ่งแวดลอม
38
2. โครงการกระถางตนไมจากขุยมะพราว
3. โครงการจับกลิ่นรองเทาดวยถานไม
4. โครงการเจลสมุนไพรไลแมลงสาบ
5. โครงการกระเปาจากพลาสติก
6. โครงการกระถินไลแมลงวัน
7. โครงการสบูจากน้ํามันพืชที่ใชแลว
8. โครงการโคมไฟจากปบ
9. โครงการตุกตาดับกลิ่น
10. โครงการน้ํายาลางจานผลไม
11. โครงการสมุนไพรไลมด
12. โครงการน้ํายาซักผาจากผลไม
13. โครงการโคมไฟจากกระบอกไมไผ
14. โครงการทรายไลยุงกลิน่ ตะไครหอม
15. โครงการตุกตายาดม
16. โครงการเทียนเจลกลิ่นสมุนไพร
สาขางาน การจัดการทั่วไป 1. โครงการบริการงานเอกสารเพื่อสรางทักษะการจัดการ 58
2. โครงการมุมหนังสือเพื่อสรางนิสัยรักการอาน
3. โครงการใหความรูดานการใชอุปกรณและเทคโนโลยี
เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
4. โครงการสรางอักษรเพื่อการสื่อสาร
5. โครงการกระเชาความรูสํานักงาน
6. โครงการสวนหยอมแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาชุมชน
7. โครงการใชสื่อสรางสรรคเพื่อการจัดเก็บ
8. โครงการชั้นหรรษาพี่ใหนองกลองความรู

จํานวน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
กิจกรรม
27

100

109

100

38

100

58

100
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สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

9. โครงการบริหารเอกสารตามมาตรฐานการจัดเก็บ
10. โครงการการพัฒนาสํานักงานดวยระบบงาน
สารบรรณ
11. โครงการจัดเก็บเอกสารดวยการบริการ 5 ส.
12. โครงการสรางสรรคสํานักงานดวยการออกแบบ
13. โครงการพัฒนาแหลงจัดเก็บเอกสารของ
ผูรับบริการ
14. โครงการตูเอกสารเอนกประสงค
15. โครงการมุมรักการอานสูการพัฒนาตนเอง
16. โครงการฝกประสบการณตรง
สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ 1. บริการวิชาชีพสูสังคม
2. อาสาพัฒนาสังคม
รวม ระดับ ปวส.
รวม ระดับ ปวช. และ ปวส.

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
กิจกรรม

94

84

90

326
1,813

316
1,469

96.93
81.02
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การมีสวนรวมของครู
โครงการ กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ครูที่เขารวม รอยละ
ครูท้งั หมด
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม/ตอป)
กิจกรรม
แผนกวิชา ผาและเครื่องแตงกาย 1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix it Center
5
5
100
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ 1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix It Center
5
5
100
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการสงเสริมและฝกอาชีพใหแกประชาชนและ
เยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป พ.ศ. 2555
แผนกวิชา คหกรรม
1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix It Center
5
5
100
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการสงเสริมและฝกอาชีพใหแกประชาชนและ
เยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป พ.ศ. 2555
4. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
แผนกวิชา บัญชี
1. โครงการบัญชีครัวเรือน
10
8
80
2. โครงการนักบัญชีตัวนอย
แผนกวิชา การขาย
1. โครงการพัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิน่
6
6
100
2. โครงการเรื่องปรับปรุงหองปฏิบตั ิการขาย
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ปวส.2 การตลาด
แผนกวิชา การเลขานุการ
1. โครงการแนะแนวสัญจร
7
7
100
2. โครงการใหความรูดานการใชอุปกรณและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสูชุมชน
แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 1. บริการวิชาชีพสูสงั คม
9
8
88
2. อาสาพัฒนาสังคม
แผนกวิชา การโรงแรมและการ 1. โครงการจิตอาสา
3
3
100
ทองเที่ยว
2. โครงการมัคคุเทศกอาสา
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
แผนกวิชา ศิลปกรรม
4. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
5
5
100
Fix It Center
5. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน
6. โครงการพัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
รวมทั้งสิ้น
74
52
70.72
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การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)
1. โครงการศูนยซอมสรางเพือ่ ชุมชน Fix it Center
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการปฏิบัติราชการเพือ่ ใหบริการประชาชน

จํานวน
บุคลากรทั้งหมด

จํานวนบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ

42

30

71.42

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

แหลงขอมูล
1. แผนกวิชา
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
4. งานสงเสริมผลิตผลการคา และประกอบธุรกิจ
จุดเดนตามตัวบงชี้ 4.1
สถานศึกษามีการใหบริการวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้4.1
-

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
4.1 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการ
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 4.1
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

คา
คะแนน
5
4
3
2
1

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
ประเมิน
ดําเนินงาน
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน
ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ของผูเรียน
ความตระหนัก จัดทําโครงการพัฒนางานดานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมของผูเรียนเขาแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ
ความพยายาม จัดทําคูมือการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการใหครูผูสอนเพื่อเผยแพร
แกผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์

ติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ตารางแสดงจํานวนผลงานไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ระดับ ปวช. 3

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขางานคหกรรมการผลิต
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขายและการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
สาขางานการทองเที่ยว
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

จํานวนผลงานทีไ่ ดนําไปใชประโยชนหรือไดรบั รางวัล/ระดับคุณภาพ
จํานวนผูเรียน
ผลงาน
ทั้งหมด 3 คน :
ระดับภายใน ระดับชุมชน/
ชิ้น
ระดับภาค ระดับชาติ รวม
สถานศึกษา
จังหวัด
4
4
10
46
19
11
27
2
11
15
23
172

4
4
10
46
19
11
27
2
11
15
23
172

1
1

1
1

-

4
4
12
46
19
11
27
2
11
15
23
174
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ตารางแสดงจํานวนผลงานไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ระดับ ปวส. 2
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ระดับ ปวส.
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

จํานวนผลงานทีไ่ ดนําไปใชประโยชนหรือไดรบั รางวัล/ระดับคุณภาพ
จํานวนผูเรียน
ผลงาน
ทั้งหมด 2 คน :
ระดับภายใน ระดับชุมชน/
ชิ้น
ระดับภาค ระดับชาติ รวม
สถานศึกษา
จังหวัด
6
26
16
17
56
121

6
26
16
17
56
121

1
3
4

1
3
4

-

6
28
16
17
62
129
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ตารางแสดงจํานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยที่เผยแพรตอสาธารณชน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขางานคหกรรมการผลิต
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขายและการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
สาขางานการทองเที่ยว
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

ระดับภายใน
สถานศึกษา
4
4
10
46
19
11
27
2
11
15
23
172

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการเผยแพร
ระดับชุมชน/
ระดับภาค ระดับชาติ
จังหวัด
4
4
10
46
19
11
27
2
11
15
23
172

-

-

รวม
8
8
20
92
38
22
54
4
22
30
46
344

ตารางแสดงจํานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยที่เผยแพรตอสาธารณชน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ระดับ ปวส.
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ระดับภายใน
สถานศึกษา
6
26
16
17
56
121

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการเผยแพร
ระดับชุมชน/
ระดับภาค ระดับชาติ
จังหวัด
6
26
16
17
56
121

-

-

รวม
12
52
32
34
112
242
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

แหลงขอมูล
1. แผนกวิชา
2. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
3. ครูผูสอนโครงการวิชาชีพ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5.1
ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนทําโครงการวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5.1
-

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยครูสูแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ และแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ
ความพยายาม
1. กําหนดปฏิทินการสงวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยสถาบันของครูผูสอน
2. จัดทําคูมือการวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอนทุกคน
3. ตรวจและสงผลการใหคะแนนยอนกลับครูผูสอนเพื่อปรับปรุงงานในครั้งตอไป
ผลสัมฤทธิ์

จํานวนผลงานของครูผูสอนปรากฏดังนี้
ตารางแสดงจํานวนผลงานไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ของครู

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรมและการทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

จํานวนครู
15
5
5
5
10
6
7
9
3
3
2
70

จํานวนผลงานทีไ่ ดนําไปใชประโยชนหรือไดรบั รางวัล/ระดับคุณภาพ
ผลงาน
ระดับภายใน ระดับชุมชน/
ระดับภาค ระดับชาติ รวม
สถานศึกษา
จังหวัด
14
1
15
5
5
5
5
5
5
10
10
5
1
6
7
7
9
9
3
3
3
3
1
3
67
2
69
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ตารางแสดงจํานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยที่เผยแพรตอสาธารณชน ของครู
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
สามัญสัมพันธ
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรมและการทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

ระดับภายใน
สถานศึกษา
14
5
5
5
10
5
7
9
3
3
1
67

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการเผยแพร
ระดับชุมชน/
ระดับภาค ระดับชาติ
จังหวัด
1
1
3
5
-

รวม
15
5
5
5
10
6
10
9
3
3
1
72

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

แหลงขอมูล
1. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2. แผนกวิชา

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5.2
ครูผูสอนสงวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ทุกคน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5.2
งานวิจัยที่ไดมาตรฐาน นอยกวารอยละ 80
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองาน วิจัยของผูเรียน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
5.2 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารจัดการนวัตกรรม
ดี
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
พอใช
หรืองาน วิจัยของครู
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 5.1, 5.2
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
4
ดี

3
2
1
5
4
ดี

3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ งชี้ที่ 6.1 ระดั บคุณ ภาพในการปลูกฝ งจิ ตสํา นึกด านการรั กชาติ เทิดทู นพระมหากษั ตริ ย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
วิธีดําเนินการ สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลกโดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ปลูกฝง
จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนํา
ผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึ กษาตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 - 5 และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการ
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมื องไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานการรักชาติ เทิน
ทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุ
บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ตามแนวนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม งานกิจกรรมนักเรีย น นักศึ กษา ไดประสานงานกั บสาขาวิชาตางๆ จัด กิจกรรม
สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดาน สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับ
ชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสงเสริมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย โดยมีสวนรวม
ของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 65 โครงการ
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมสงเสริม
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย อยูในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ลําดับ
ที่

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
64
852
806

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ทั้งหมด

1.

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นร.นศ.ใหม ประจําปการศึกษา 2555

64

2.

พิธีเวียนเทียน “วันวิสาขบูชา”
ประจําป 2555

27

27

79

77

3.

พิธีไหวครู ประจําป 2555

76

76

1,813

1,810

4.

กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและ
วันเขาพรรษา ประจําป 2555

56

56

325

325

5.

กิจกรรม “12 สิงหามหาราชินี และ
วันแมแหงชาติ” ประจําปการศึกษา
2555
โครงการคายคุณธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

63

63

1,813

1,810

32

32

97

97

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“5 ธันวามหาราช และ
วันพอแหงชาติ” ประจําป 2555
การเลือกตั้งคณะกรรมการองคการ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับหนวย วอศ.สุพรรณบุรี
ประจําป 2556

104

104

1,813 1,787

26

26

1,813

6.

7.

8.

1,813

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
4 พฤษภาคม 2555
โดมรวมน้ําใจ
วอศ.สุพรรณบุรี
1 มิถุนายน 2555
วัดพระรูป อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
7 มิถุนายน 2555
โดมรวมน้ําใจ
วอศ.สุพรรณบุรี
1 สิงหาคม 2555
วัดพระรูป อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
9 สิงหาคม 2555
โดมรวมน้ําใจ
วอศ.สุพรรณบุรี
24 – 28 กุมภาพันธ 2555
วัดตาลเอน อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
3 ธันวาคม 2555
ณ โดมรวมน้ําใจ
วอศ.สุพรรณบุรี
29 ตุลาคม 2555
ณ โดมรวมน้ําใจ
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่
9.

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ทั้งหมด
โครงการ สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ชมรมวิชาชีพคหกรรม ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2555
โครงการ “วันปยะมหาราช”
ชมรมวิชาชีพคหกรรม ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2555
โครงการประดิษฐกระทงลอย
สงเสริมวัฒนธรรมสูทองถิ่น
ภารเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
โครงการ พัฒนาสถานทีส่ ําคัญทาง
ศาสนาหรือชุมชน “กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ”
โครงการ พัฒนาจิต

4

14.

15.

10.

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
4
38
32

ครู – อาจารย

4

4

38

33

4

4

38

33

4

4

38

29

4

4

38

32

โครงการ “สุนทรพจนสํานึก
บุญคุณครู”

5

5

170

148

โครงการ Welcome frits – years
student
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
เสริมสรางประชาธิปไตย
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการประกวดรองเพลงชาติไทย
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5

5

170

170

4

4

19

19

5

5

44

42

18.

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมทองถิ่น

5

5

75

59

19.

โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5

5

44

41

11.

12.

13.

16.
17.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
28 มกราคม 2556
ณ หองเรียน 232
วอศ.สุพรรณบุรี
22 ตุลาคม 2555
ณ หองเรียน 233
วอศ.สุพรรณบุรี
26 พฤศจิกายน2555
ณ หองเรียน 232
วอศ.สุพรรณบุรี
3 ตุลาคม 2555
ณ หองเรียน 232
วอศ.สุพรรณบุรี
ณ หองเรียน 232
วอศ.สุพรรณบุรี
15 มิถุนายน 2555
หองพวงชมพู
วอศ.สุพรรณบุรี
24 พฤษภาคม 2555
หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี
15 ตุลาคม 2555
หองปฏิบัติการผา 243
2 กรกฎาคม 2555
หองปฏิบัติการอาหาร
วอศ. สุพรรณบุรี
26 พฤศจิกายน 2555
หองปฏิบัติการอาหาร
วอศ. สุพรรณบุรี
23 กรกฎาคม 2555
หองปฏิบัติการอาหาร
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 174 -

ลําดับ
ที่

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
7
271
250

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ทั้งหมด

20.

โครงการศิษยดีเพราะมีครู
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

7

21.

โครงการเยาวชนไทยภาคภูมิใจใน
เพลงชาติไทย ชมรมวิชาชีพการบัญชี

7

7

201

196

22.

โครงการประกวดมารยาทไทย
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

4

4

25

24

23.

โครง Mother of s.o.m
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก

2

2

60

60

24.

โครงการกิจกรรมทางศาสนา
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ

6

6

130

130

25.

โครงการสวดมนตไหวพระ
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ
โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ

6

6

104

104

6

6

104

โครงการประกวดรองเพลงชาติ
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ
โครงการกิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
“วันปยมหาราช”
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมทองถิ่น
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ
โครงการพัฒนาจิต
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ

6

6

104

104

6

6

130

130

6

6

130

130

6

6

104

104

26.

27.
28.

29.

30.

104

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
28 มกราคม 2556
หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
2 กรกฎาคม 2555
หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
11 มิถุนายน 2555
หอง 232
วอศ.สุพรรณบุรี
10 สิงหาคม 2555
หอง 423
วอศ.สุพรรณบุรี
7 มกราคม 2556
หอง 145
วอศ.สุพรรณบุรี
11 มิถุนายน 2555
หอง 142, 145
23 กรกฎาคม 2555
หอง 145
วอศ.สุพรรณบุรี
2 กรกฎาคม 2555
วัดมเหยงคณ
22 ตุลาคม 2555
หอง 145
วอศ.สุพรรณบุรี
26 พฤศจิกายน 2555
หอง 142 , 143 , 145
วอศ.สุพรรณบุรี
28 พฤษภาคม 2555
หอง 142 , 145
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่
31.

32.

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
6
6
130
130
ครู – อาจารย

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานบุคลิกภาพและรางกาย
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ
โครงการกิจกรรมแหเทียนพรรษา
ชมรมวิชาชีพออกแบบ

2

2

29

29

33.

โครงการวันพอแหงชาติ
ชมรมวิชาชีพออกแบบ

2

2

48

48

34.

โครงการจัดพานไหวครู
ชมรมวิชาชีพออกแบบ

2

2

29

29

35.

โครงการประกวดมารยาทไทย
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5

5

170

36.

โครงการเด็กไทยรุนใหมใสใจ
คุณธรรม
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการรูรักษภาษาไทย
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

5

5

200

180

7

7

198

192

38.

โครงการกิจกรรมวันปยมหราช ชมรม
วิชาชีพออกแบบ

2

2

48

48

39.

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย
ในวันลอยกระทง
ชมรมวิชาชีพออกแบบ
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

2

2

48

48

2

2

190

105

37.

40.

165

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
17 ธันวาคม 2555
หอง 142 , 145
วอศ.สุพรรณบุรี
6 สิงหาคม 2555
หอง 433
วอศ.สุพรรณบุรี
4 ธันวาคม 2555
หอง 433
วอศ.สุพรรณบุรี
11 มิถุนายน 2555
หอง 426
วอศ.สุพรรณบุรี
18 มิถุนายน 2555
พื้นที่หองเรียน ชั้น 5
วอศ.สุพรรณบุรี
17 ธันวาคม 2555
พื้นที่หองเรียน ชั้น 5 และ
หอง 262 วอศ.สุพรรณบุรี
23 กรกฎาคม 2555
หอง 135
วอศ.สุพรรณบุรี
22 ตุลาคม 2555
หอง 433
วอศ.สุพรรณบุรี
26 พฤศจิกายน 2555
หอง 433
วอศ.สุพรรณบุรี
26 พฤศจิกายน 2555
หอง 121,122
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
2
2
95
95
ครู – อาจารย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

41.

โครงการประกวดสวดมนตไหวพระ
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

42.

โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
โครงการประกวดรองเพลงชาติไทย
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

2

2

102

79

2

2

95

95

44.

โครงการกิจกรรมทางศาสนา
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

2

2

110

45.

โครงการปลูกตนกลาความดี
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5

5

170

161

46.

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมทองถิ่น (วันลอยกระทง)
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการสงเสริมศีลธรรมทางศาสนา
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

5

5

200

189

4

4

19

19

48.

โครงการสงเสริมศีลธรรมทางศาสนา
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5

5

200

192

49.

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมทองถิ่น นิทรรศการงานปก
ศิลปะชีพ
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

4

4

19

19

4

4

19

19

43.

47.

50.

105

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
11 มิถุนายน 2555
หอง 121, 122
วอศ.สุพรรณบุรี
22 ตุลาคม 2555
หอง 121,122
วอศ.สุพรรณบุรี
2 กรกฎาคม 2555
หอง 121,122
วอศ.สุพรรณบุรี
3 ธันวาคม 2555
หอง 121,122
วอศ.สุพรรณบุรี
9 กรกฎาคม 2555
พื้นที่เรียน ชั้น 5 , 262
วอศ.สุพรรณบุรี
26 พฤศจิกายน 2555
พื้นที่เรียนชั้น 5
วอศ.สุพรรณบุรี
28 มกราคม 2556
หอง 243
วอศ.สุพรรณบุรี
28 มกราคม 2556
พื้นที่ชั้น 5 , 262
วอศ.สุพรรณบุรี
26 พฤศจิกายน 2555
หอง 243
วอศ.สุพรรณบุรี
22 ตุลาคม 2555
หอง 243
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่
51.

52.

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
2
2
29
29
ครู – อาจารย

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ 12 สิงหามหาราชินี และ
วันแมแหงชาติ
ชมรมวิชาชีพออกแบบ
โครงการวันพอแหงชาติ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5

5

200

187

โครงการวันอาสาฬหบูชา และ
วันเขาพรรษา
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก
โครงการคนดี จิตอาสา
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการประกวดนางนพมาศ
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

2

2

60

60

7

7

202

196

7

7

271

251

โครงการกิจกรรมวันสําคัญ ของ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
“วันปยมหาราช”
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5

5

200

192

5

5

85

85

58.

โครงการประกวดมารยาทไทย
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5

5

44

47

59.

โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
โครงการพัฒนาจิต
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5

5

85

85

5

5

44

43

53.

54.
55.

56.

57.

60.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
10 สิงหาคม 2555
หอง 433
วอศ.สุพรรณบุรี
3 ธันวาคม 2555
พื้นที่บริเวณชั้น 5 , 262
วอศ.สุพรรณบุรี
1 สิงหาคม 2555
หอง 423
วอศ.สุพรรณบุรี
28 พฤษภาคม 2555
วัดพระรูป
26 พฤศจิกายน 2555
หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
22 ตุลาคม 255
พื้นที่บริเวณชั้น 5 , 262
วอศ.สุพรรณบุรี
28 มกราคม 2556
หองจริยธรรม
วอศ.สุพรรณบุรี
11 มิถุนายน 255
หองปฏิบัติการอาหาร
วอศ.สุพรรณบุรี
17 สิงหาคม 2555
หองปฏิบัติการอาหาร
วอศ.สุพรรณบุรี
28 พฤษภาคม 2555
หองปฏิบัติการอาหาร
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่
61.

62.

63.

64.

65.

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
5
5
85
83
ครู – อาจารย

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
โครงการธรรมะนาคิด พัฒนาจิต
นักบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการธรรมะสองทาง
คุณธรรมสองไทย
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ชมรมวิชาชีพการขายและ
การตลาด
โครงการพัฒนาจิต ชมรมวิชาชีพ
คหกรรม

7

7

277

264

7

7

199

193

2

2

109

99

4

4

24

23

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
4 ธันวาคม 2555
หองปฏิบัติการอาหาร
วอศ.สุพรรณบุรี
17 ธันวาคม 2555
หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
27 สิงหาคม 2555
หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
3 ธันวาคม 2555
หอง 121 , 122
วอศ.สุพรรณบุรี
28 พฤษภาคม 2555
หอง 232
วอศ.สุพรรณบุรี

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมาย
เหตุ
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แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.1
การจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อยูในระดับ ดี
มาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.1
-
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งและพลโลก ในด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลกโดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 - 5 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการ
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึ ก ษาทุ ก คน และผู เ รี ย นทุ ก คนเข า ร ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมตามแนวนโยบายของสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม งานกิ จ กรรมนั กเรี ย น นั กศึ กษา ได ป ระสานงานกั บ สาขาวิ ช าต างๆ จั ด กิ จ กรรม
สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา
ไดรับการสงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และ
ระดับชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยเนนการมีสวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 23 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน

1.

โครงการรณรงคปลูกตนไม
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

6

เขารวม
โครงการ
6

2.

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการรณรงคปลูกตนไม
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

4

นักเรียน – นักศึกษา

130

เขารวม
โครงการ
130

4

23

23

4

4

23

23

โครงการอนุรักษธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ชมรมวิชาชีพการขาย
และการตลาด
โครงการปลูกปาอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

5

2

110

110

4

4

29

29

6.

โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

7

7

109

109

7.

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
ชมรมวิชาชีพคหกรรม
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
โครงการรักษสิ่งแวดลอม

4

4

29

29

6

6

104

104

2

2

29

29

3.

4.

5.

8.

9.

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
21 มกราคม 2555
ณ หอง145
วอศ. สุพรรณบุรี
3 กันยายน 2555
ณ หอง 423
วอศ. สุพรรณบุรี
21 มกราคม 2556
ณ หองปฏิบัติการผา 243
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กรกฎาคม 2555
ณ หอง 121 , 122
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กรกฎาคม 2555
ณ หองเรียน 232
วอศ. สุพรรณบุรี
6 มีนาคม 2556
ณ หาดชะอํา จ.เพชรบุรี
3 กันยายน 2555
ณ หอง 232
วอศ. สุพรรณบุรี
3 กันยายน 2555
ณ หอง 145
วอศ. สุพรรณบุรี
28 พฤษภาคม 2555
ณ หอง 433
วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน

10.

โครงการ Artificial Objects
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก

2

เขารวม
โครงการ
2

11.

โครงการรณรงคปลูกตนไม
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

2

12.

โครงการรณรงคปลูกตนไม
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

13.

14.

15.

16.

17.

18.

นักเรียน – นักศึกษา

60

เขารวม
โครงการ
60

2

48

48

5

5

85

85

โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
โครงการ Design for redwce
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5

5

44

40

5

5

170

144

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
สถานศึกษา ชมรมวิชาชีพการขาย
และการตลาด
โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการ Green world
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก

2

2

79

74

5

5

7

7

2

2

60

60

โครงการคืนธรรมชาติสูโลกดวยมือ
เรา ชมรมการบัญชี

7

7

198

193

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
16 กรกฎาคม 2555
ณ หองเรียน 423
วอศ. สุพรรณบุรี
14 - 21 มกราคม 2556
ณ หอง 433
วอศ. สุพรรณบุรี
21 มกราคม 2556
วัดพระรูป อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
9 กรกฎาคม 2555
ณ หองปฏิบัติการผา 243
วอศ. สุพรรณบุรี
16 กรกฎาคม 2555
พื้นที่บริเวณชั้น 5 และ
หอง 262
วอศ. สุพรรณบุรี
3 กันยายน 2555
ณ หอง 121, 122
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กรกฎาคม 2555
ณ หอง 243
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กรกฎาคม 2555
ณ หอง 423
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กรกฎาคม 2555
ปาชายเลน จ.เพชรบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน

19.

โครงการ Green’ Day
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก

2

เขารวม
โครงการ
2

20.

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

2

21.

โครงการรณรงคการปลูกตนไม
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

22.

23.

นักเรียน – นักศึกษา

60

เขารวม
โครงการ
60

2

29

29

2

2

110

105

โครงการรณรงคการปลูกตนไม
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

4

4

33

33

โครงการโครงการพัฒนา
สิ่งแวดลอมภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5

5

44

42

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2555
ณ หอง 432
วอศ. สุพรรณบุรี
3 กันยายน 2555
ณ โดมรวมน้ําใจ
วอศ. สุพรรณบุรี
21 มกราคม 2556
ณ 121 , 122
วอศ. สุพรรณบุรี
14 มกราคม 2556
ณ วัดมะนาว
3 กันยายน 2555
ณ หองปฏิบัติการอาหาร
ชั้น 2 ทั้งหมด
วอศ. สุพรรณบุรี

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมาย
เหตุ
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แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.2
การจัดกิจกรรมการการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.2
-
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลกโดยให ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ ายในสถานศึ ก ษาทุ กคน และผู เ รี ย นทุ ก คนเข า ร ว มโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาต อภาพลักษณของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 -2 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการ
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึ ก ษาทุ กคน และผู เ รี ย นทุ ก คนเข า ร ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด านการกี ฬ าและ
นันทนาการ ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข จึงไดกําหนดกิจกรรมดังกลาว
ความพยายาม งานกิ จ กรรมนั กเรี ย น นั กศึ กษา ได ป ระสานงานกั บ สาขาวิ ช าต างๆ จั ด กิ จ กรรม
สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานการกีฬาและนันทนาการ ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา
ไดรับการสงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และ
ระดับชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ โดยเนน
การมีสวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 6 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการอยูในระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ
นักเรียน –
ครู – อาจารย
นักศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
1.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา ใบมะขามเกมส
ตอตานยาเสพติด สงเสริม-เศรษฐกิจ
พอเพียง ปการศึกษา 2555
โครงการประกวดรอง
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

92

92

1,813

1,776

14 – 17
สิงหาคม 2555
วอศ.สุพรรณบุรี

4

4

24

23

3.

โครงการ/กิจกรรมรับนอง
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

6

6

104

104

4.

โครงการ Happy New Year 2012
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5

5

170

187

5.

โครงการ Singing contest and
The shecke
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการสานสายใยพี่นอง
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

5

5

170

164

7

7

204

197

2 กรกฎาคม 2555
ณ หอง 232
วอศ. สุพรรณบุรี
23 มกราคม 2557
ณ หอง 142 , 145
วอศ. สุพรรณบุรี
26 ธันวาคม 2555
ณ หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี
2 กรกฎาคม 2555
ณ หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี
21 พฤษภาคม 2555
ณ หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี

2.

6.

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

หมาย
เหตุ

- 187 -

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.3
การจัดกิจกรรมการการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.3
-
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ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลกโดยให ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ ายในสถานศึ ก ษาทุ กคน และผู เ รี ย นทุ ก คนเข า ร ว มโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 - 5 และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการ
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม งานกิ จกรรมนักเรี ย น นักศึกษา ได ประสานงานกั บสาขาวิ ช าต างๆ จัด กิจ กรรม
สงเสริ มการปลูกฝงจิตสํ านึ กที่ มีตอดานปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ทุกสาขาวิ ชา ผูเ รีย นทุกคนและทุ ก
สาขาวิ ช า ได รับ การส งเสริ มครบทุ กดาน ซึ่ งป การศึกษา 2555 วิ ทยาลั ย ฯ การจั ด กิ จกรรมทั้ งในระดั บ
สถานศึกษา และระดับชมรมวิชาชีพ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการ
มีสวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 28 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ ดีมาก
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ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ
ที่

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
5
5
185 170
ครู – อาจารย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1.

โครงการกระปุกออมสิน
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

2.

โครงการประหยัดออม
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

5

5

7

7

3.

โครงการสงเสริมรายไดระหวางเรียน
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

7

7

275

259

4.

โครงการสรางรายไดจากภูมิปญญา
ทองถิ่น ชมรมวิชาชีพการบัญชี

7

7

198

190

5.

โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

6

6

104

104

6.

โครงการสรางความสัมพันธระหวาง
ชุมชนบูรราการ 108 อาชีพ
ชมรมวิชาชีพคหกรรม
โครงการประกวดผลงานและ
สิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

4

4

33

33

5

5

57

53

5

5

19

19

5

5

200

198

7.

8.

9.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
28 พฤษภาคม 2555
ณ พื้นที่บริเวณชั้น 5
วอศ. สุพรรณบุรี
28 พฤษภาคม 2555
ณ หองปฏิบัติการผา
วอศ. สุพรรณบุรี
14 มกราคม 2556
ณ หองการบัญชี
วอศ. สุพรรณบุรี
20 สิงหาคม 2555
ณ หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
16 กรกฎาคม 2555
ณ หอง 145
วอศ.สุพรรณบุรี
7 มกราคม 2556
ณ หอง 232
วอศ.สุพรรณบุรี
29 ตุลาคม 2555
ณ หองปฏิบัติการผา
วอศ.สุพรรณบุรี
14 มกราคม 2556
ณ หองเรียน 243
วอศ.สุพรรณบุรี
29ตุลาคม 2555
ณ บริเวณชั้น 5 และ หอง
262 วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
2
2
95
95
ครู – อาจารย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

10.

โครงการประหยัดและออม
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

11.

โครงการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช ชมรมวิชาชีพคหกรรม

4

4

24

23

12.

โครงการออกแบบของขวัญปใหม
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

2

2

48

48

13.

โครงการประดิษฐกลองใสเอกสาร
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

4

4

19

19

14.

โครงการประกวดผลงานและ
สิ่งประดิษฐของนักเรียน
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการประกวดผลงานและ
สิ่งประดิษฐนักเรียน นักศึกษา
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

6

6

130

130

6

6

130

130

16.

โครงการสิ่งประดิษฐของวัสดุเหลือใช
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

2

2

95

95

17.

โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

4

4

24

24

18.

โครงการสรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชากับชุมชน(พี่สอนนอง)
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
โครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

6

6

130

121

6

6

130

130

15.

19.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
28 พฤษภาคม 2555
ณ หอง 121 , 122
วอศ. สุพรรณบุรี
16 กรกฎาคม 2555
ณ หองปฏิบัติการ 232
วอศ. สุพรรณบุรี
18 ธันวาคม 2555
ณ หอง 433
วอศ. สุพรรณบุรี
4 – 11 ก.พ. 2556
ณ หอง 433
วอศ. สุพรรณบุรี
29 ตุลาคม 2555
ณ หอง 243
วอศ. สุพรรณบุรี
29 ตุลาคม 2555
ณ หอง 142 , 145
วอศ.สุพรรณบุรี
16กรกฎาคม 2555
ณ 121 , 122
วอศ. สุพรรณบุรี
21 พฤษภคม 2555
ณ หอง 232
วอศ. สุพรรณบุรี
7 มกราคม 2556
ณ หอง 145
วอศ.สุพรรณบุรี
14 มกราคม 2556
ณ หอง 145
วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

นักเรียน –
นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
5
5
200
192
ครู – อาจารย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน

20.

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

21.

โครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP ชมรมวิชาชีพการขายและ
การตลาด

2

2

109

99

14 มกราคม 2556
ณ หอง 121 , 122
วอศ. สุพรรณบุรี

22.

โครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP ชมรมวิชาชีพอาหารและ
โภชนาการ

5

5

85

85

14 มกราคม 2556
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

23.

โครงการสรางความสัมพันธระหวาง
สาขาวิชากับชุมชน (พี่สอนนอง)
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5

5

85

85

7 มกราคม 2556
ณ วัดปราสาททอง

24.

โครงการแตงหนาสวยดวยมือเรา
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

2

2

107

107

28 มกราคม 2556
ณ หอง 121 , 122
วอศ.สุพรรณบุรี

25.

โครงการสรางความสัมพันธระหวาง
สาขาวิชาและชุมชน
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
โครงการสรางความสัมพันธ-ระหวาง
สาขาวิชาและชุมชน
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

2

2

110

105

5

5

19

19

2

2

29

29

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
เขียนโครงการ ประจําปการศึกษา
2555 อาชีวะเรียนรูเ ศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ

52

52

91

91

7 มกราคม 2556
ณ หอง 121 , 122
วอศ.สุพรรณบุรี
7 มกราคม 2556
หอง 243
วอศ. สุพรรณบุรี
23 กรกฎาคม 2555
ณ หอง 426
วอศ. สุพรรณบุรี
18 ธันวาคม 2556
ณ หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี

26.

27.

28.

14 มกราคม 2556
ณ พื้นที่บริเวณชั้น หอง 262
วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

 ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.4
การจัดกิจกรรมการการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.4
-
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คา
คะแนน
5
4
3
2
1

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ

6.1 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก
ดี
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
พอใช
สงเสริมการปกครองระบอบ
ตองปรับปรุง
ประชาธิปไตยอันมี
ตองปรับปรุงเรงดวน
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
ดี
อนุรักษสิ่งแวดลอม
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
6.3 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
สงเสริมดานการกีฬาและ
ดี
นันทนาการ
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
6.4 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา
ดี
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน


ผลการ
ประเมิน
ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก สถานศึกษา จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ประกอบดวย ผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ในการเขามามีสวนรวม มี
บทบาทในการประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เนนการมีสวนรวม
ของทุกฝาย ดังนี้
1. สถานศึ ก ษากํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยมี ค วามสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาของการอาชีวศึกษา ป 2555 ทั้งนี้บุคลากรทุกฝายเขามามีสวนรวมในการกําหนด รวมทั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตง ตั้งโดยประธานกรรมการวิทยาลัยฯ และประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ป 2555-2557
โดยการมีสวนรวมของฝาย เพื่อใหแผนมีความครบถวนในทุกดาน ทั้งการจัดการศึกษา การบริการ กิจกรรม
ตาง ๆ ทีส่ งผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา และประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ในส ว นที่ เ ป น ข อ เสนอแนะ มาพั ฒ นาเพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ในทุกฝาย
4. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินวิทยาลัยฯ
และแผนกวิชา พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตลอดจนมีระบบของการรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดปฏิบัติเปนระยะ ซึ่งมีขอมูลรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานที่ชัดเจน
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในฝาย งาน แผนกวิชา และรายบุคคล โดยทุกฝาย
มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษา นอกเหนือจากการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม
เป น ระยะแล ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานว า มี จุ ด เด น จุ ด ที่ ต อ งพั ฒ นาอย า งไร เพื่ อ หา
แนวทางการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ในดานประชุม ชี้แจง
การแสดงความคิดเห็น การนําเสนอผลขอมูลดวยวาจา และลายลักษณอักษร ตลอดจนการปรับและพัฒนา
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สงเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในทุกฝาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งมีขอมูลพื้นฐาน
ที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนปจจุบัน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกภาคสวนเปนหลัก
ผลสั มฤทธิ์ จากผลการดํ าเนิ น งานด านระบบประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวมนั้น สงผลใหสถานศึกษามีขอมูลและรางวัลแหงความสําเร็จดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. คูมือการประกันคุณภาพ
5. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการประจําป
6. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา
8. รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล
9. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ซึ่งจากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่องนั้น สงผลให
ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก รวมทั้งผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบประกัน
คุณภาพในระดับมาก ตลอดจนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

แหลงขอมูล
1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. แผนกวิชา

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1
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3. ฝาย/งาน

จุดเดนตามตัวบงชี้ 7.1
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. แผนกวิชามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
3. ครูทุกคนมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7.1
-
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เนนการมีสวนรวม
ของทุกฝาย ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา ในรูปของการพัฒนา การกําหนดโครงการ/กิจกรรม การวิจัย และ
นําผลมาพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความพยายาม สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในทุกฝาย งาน แผนกวิชา โดย
ทําการสรุปผลการดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงาน 5 บท และนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
จากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกลการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่องนั้น
สงผลใหผานการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัดระดับดีมาก มีคาคะแนนเทากับ 5.00 ผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีคาคะแนนเทากับ 93.53 ไดรับรางวัลสถานศึกษาเรียนรูเทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับเหรียญทอง จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอระบบประกันคุณภาพในระดับมาก ตลอดจนสถานศึกษาไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศทั้งในดานสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับ
ดีมาก

มาตรฐานที่ 1

1.1, 1.2, 1.3,
1.7, 1.8
2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5
3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11,
3.12, 3.13,
3.14
4.1
6.1, 6.2, 6.3,
6.4
7.1, 7.2

มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับดี

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับ
พอใช

ตัวบงชี้ที่อยูใน
ระดับตอง
ปรับปรุง

1.9

-

-

ตัวบงชี้ที่อยูใน
ระดับตอง
ปรับปรุง
เรงดวน
1.4, 1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1, 5.2
-

-

-

-

-

-

-

-
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
30 – 34 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใดที่อยูใน
เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
24 - 29ตัวบงชี้
18 - 23 ตัวบงชี้
12 - 17 ตัวบงชี้
ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. แผนกวิชา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 7.2
1.
2.
3.
4.
5.

ผานการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ระดับดีมาก
สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก
สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
สถานศึกษาไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7.2
-
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน

ตัวบงชี้
7.1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกันคุณภาพ

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
พ.ศ. 2555

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน ดําเนินงาน
ดีมาก
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดีมาก

ดี
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
พอใช
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ตองปรับปรุง
ปฏิบัตติ ามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัตติ ามประเด็น (1)
1
ดีมาก
30 – 34 ตัวบงชี้และไมมีตวั บงชี้ใดที่อยูใน
5
เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
ดี
24 – 29 ตัวบงชี้
4
ดี

พอใช
18 – 23 ตัวบงชี้
3
ตองปรับปรุง
12 – 17 ตัวบงชี้
2
ตองปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวา 12 ตัวบงชี้
1

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 7.1, 7.2
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
4.1.1 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14
มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1
4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1, 5.2, 7.2
4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
4.1.4 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
4.1.5 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4, 1.5
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในอนาคตเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ เ ป า หมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูแบบของ
กลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนงาน พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00
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4. สอนปรับพื้นฐาน
5. สอนซอมเสริม
6. โครงงานวิทยาศาสตร
7. ฝกคิดวิเคราะหดวยแบบฝกวิทยาศาสตร
8. ฝกคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรดวย mind mapping
9. โครงงานวิชาชีพ
10. จัดการเรียนรูที่เนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน
11. ภาษาไทยวันละคํา
12. โครงงานภาษาอังกฤษ
13. จัดปายนิเทศความรูที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
14. ภาษาอังกฤษวันละคํา
15. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
4.2.2 แผนงาน เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
3. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
4. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
5. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา
4.2.3 แผนงาน พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนกอนรีไทร
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00
4.2.4 แผนงาน พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4.2.5 แผนงาน จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
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3. การอบรมเทคนิค วิธีสอน และการสรางสื่อการสอนแกครู
4. ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา
6. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
7. ธนาคารโรงเรียน
8. ฝกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
9. ฝกทักษะรวมกับสถานประกอบการ
10. จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน
11. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับผูเรียน
12. พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน e – library
13. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูการบริการบนเว็บไซต
14. สงเสริมปญญา พัฒนาความคิด สรางเสริมการเรียนรู
4.2.6 แผนงาน พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. ติดตามและประเมินผลการใชครุภัณฑการศึกษา
2. จัดระบบจราจรในสถานศึกษา
3. การระดมทรัพยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.2.7 แผนงานจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. ผูประสานสิบทิศ
3. ผูปกครองเครือขาย
4. วิจัยปญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผูเรียน
5. ประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง
4.2.8 แผนงาน จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
6. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
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4.2.9 แผนงาน พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. เชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
3. ครูดีเดนประจําป
4. สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
5. ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ
4.2.10 แผนงาน พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. สงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2. สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ
3. พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
4.2.11 แผนงาน เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
2. พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
3. โครงการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการประกาศเกียรติคุณในดานวิชาการและวิชาชีพ
4.2.12 แผนงาน บริการวิชาชีพสูสังคม
1. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
2. อบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. สรางอาชีพเพื่อชุมชน
4. Fix it Center
5. ปฏิบัติราชการรวมกับจังหวัด
4.2.13 แผนงาน พัฒนาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
1. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอน
4.2.14 แผนงาน สรางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
1. แนะแนวการศึกษาตอดานการอาชีวศึกษา
2. เปดสอนสาขางานออกแบบเสื้อผา
3. เปดสอนสาขางานธุรกิจโรงแรม
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4.2.15 แผนงาน เสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
1. ทําสัญญาฝกนักเรียนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
3. ลงนามความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน
4. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาสูสถานประกอบการ
5. การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่ พึงประสงค ของ
ผูสําเร็จการศึกษา
6. เสริมสรางความรูและประสบการณตรงจากวิทยากรภายนอก
4.2.16 แผนงาน เพิ่มศักยภาพการเปนครูนักวิจัย
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือขาย
2. วิจัยในชั้นเรียน
3. การจัดทํางานวิจัยของครูแตละแผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
4.2.17 แผนงาน วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือขาย
2. วิจัยในชั้นเรียน
3. การจัดทํางานวิจัยของครูแตละแผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
6. เผยแพรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
7. จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย
8. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากภายนอก
4.2.18 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณของสถานศึกษา
1. จัดทําแผนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับเอกลักษณสถานศึกษา
2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษา
3. สงเสริมผูเรียนใหไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก
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4.2.19 แผนงาน พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
1. วารสารประชาสัมพันธ
2. การศึ กษาความพึ งพอใจของบุคลากรและผูเ รียนที่ มีตอเอกลั กษณ และแนวทางการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา
4.2.20 แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของงานในฝาย
2. ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงานในฝาย
4.2.21 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1. ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําป
2. จัดทําแผนและกลไกการบริหารความเสี่ยง
3. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่ม
4.2.22 แผนงาน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.23 แผนงาน พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตามมาตรฐาน QA
5. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแผนกวิชาโดยคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
6. อบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพแกบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3.1 ความชวยเหลือทางดานอัตรากําลังครูผูสอนคณิตศาสตร
4.3.2 การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
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สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

รับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียนดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม

เยาวชนดีเดน สภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

วันครู

วันปยมหาราช

ฝายทอใจ ครั้งที่ 5

ใคร? จะเปนผูยุติความรุนแรงในครอบครัว...
สังคม

เด็กและเยาวชนดีเดนดานศาสนาและ
จริยธรรม

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค

5 ธันวา วันพอแหงชาติ

สัปดาหของขวัญผลิตภัณฑอาชีวะ
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วันวชิราวุธ

โครงการเสริมสรางการเรียนรูดวย
ภูมิปญญาทองถิ่น

ถายทําสารคดี ชุด เมล็ดพันธุความดี

สัปดาหเคกและของขวัญปใหม

ทําบุญปใหม

มอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี

พิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ตามโครงการพัฒนาผูเรียน

โรงอาหารมาตรฐาน

นักศึกษาดีเดน ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับประเทศ

เยาวชน ดีเดน ดานศาสนาและจริยธรรม

การประกวดทําอาหารที่มีประโยชนสาํ หรับ
พระภิกษุ สามเณร และประชาชน

ครูสอนดี

๑๒ สิงหามหาราชินี

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

