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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 ต องจายคาเชาใหกรมศาสนา
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, ธนาคารโรงเรียน
2. หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา
- คหกรรมศาสตร
- อาหารและโภชนาการ

พาณิชยกรรม

- ผาและเครื่องแตงกาย
- พณิชยการ

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

การโรงแรม
การทองเที่ยว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

สาขางาน
- คหกรรมการผลิต
- อาหารและโภชนาการ
- ธุรกิจอาหาร
- ตัดเย็บเสื้อผา
- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก
- ธุรกิจโรงแรม
- การทองเที่ยว
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)

ประเภทวิชา
คหกรรม

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
- เทคโนโลยีผาและเครื่อง
แตงกาย
- การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร
- อาหารและโภชนาการ
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางาน
- การตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า สตรี
ชั้นสูง
- คหกรรมการบริการ
-

การประกอบอาหาร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา)
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 – 2557
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 ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
6. สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
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4. จุดเดน
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2554
2. ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับดีมาก คาคะแนนเทากับ 93.53
3. ได รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศ ในโครงการประกวดโรงเรี ย นและนั ก เรี ย นดี เ ด น ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม พ.ศ. 2555 จากธนาคารออมสิน
4. ไดรับรางวัลหนวยมาตรฐานดีเดน เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
ประจํา ปการศึกษา 2555
5. นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2551-2556 ทั้งในระดับ ปวช. และ
ปวส. เปนเวลา 6 ปติดตอกัน
6. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได รั บ รางวั ล นั ก ศึ ก ษาดี เ ด น ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ระดั บ ประเทศ
จากธนาคารออมสิน ป 2556
7. ไดรับรางวัลสถานศึกษาเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา “Smart Lab 235 SPVC”
ระดับเหรียญทอง จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. ได รั บ รางวั ล โรงอาหารมาตรฐาน ระดั บ ดี ม าก พ.ศ. 2554 - 2557 จากกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข
9. ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค ในระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาวในระดับประเทศ
10. ได รั บ ผลการประเมิ น การดํา เนิ น โครงการบ มเพาะผู ป ระกอบการอาชี ว ศึ กษาแบบครบวงจร
สถานศึกษากลุมภาคกลาง ระดับภาค ในระดับ 4 ดาว
11. ได รั บ รางวั ล ดี เ ด น การประกวดธนาคารโรงเรี ย น ส ง เสริ ม การออม จากธนาคารออมสิ น
ประจําป 2556
12. ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเมินหนวยมาตรฐานและสมาชิกดีเดน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค (ภาคกลาง) ป 2556
13. ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑอาหารเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) “ชุดอาหารปนโต”
14. ได รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร อ าชี ว ศึ ก ษา เอสโซ ครั้ ง ที่ 23
ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม “สบูกระเจี๊ยบเขียว และชาขาวกลอง”
15. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา เอสโซ ครั้งที่ 23
ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม “ถังขยะพูดได”
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16. ลงนามความรวมมือกับบริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรรองส กรุป จํากัด และโรงแรมแอมบาสเตอร ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี ในการจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจคาปลีก และสาขาธุรกิจ
โรงแรม
17. การระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
18. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน แผนก/ งาน / สถานศึกษา และบุคลากร/นักเรียน
19. การออกหนวยบริการในการใหความรูกับประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ
20. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค ป 2556
21. บริการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา
22. วางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา
23. มีศูนยวิทยบริการเพื่อการบริการสืบคน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวยเทคโนโลยี
24. มีภูมิทัศนภายใน ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู
25. การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แผนกวิชา
26. นักเรียน นักศึกษามีทักษะตรงตามสาขาอาชีพที่ศึกษา โดยไดรับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ
27. รายงานวิจัยของครู นักเรียน นักศึกษา
28. บุคลากรครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี
29. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย
30. ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มีการศึกษาตอในระดับที่สูงและตรงสาขา
31. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในการศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
- การเพิ่มอัตราครูประจําดานคณิตศาสตร
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี เดิ มชื่ อโรงเรี ย นช างตัด เย็ บ เสื้อผ า ต อมาเปลี่ ยนชื่ อเป นโรงเรี ย น
การชางสตรีสุพรรณบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ไดเลื่อนฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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 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
ปการศึกษา 2556 เปดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจโรงแรม
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
พ.ศ. 2510 ได รับ คําสั่ งใหย กเลิ กการเปด สอนระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนต นสายอาชี พ โดยใหทําการสอน
เฉพาะระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงเทานั้น (เปดรับผูจบ ม.6 และ ม.ศ. 3)
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พ.ศ. 2509 – 2511 ทางโรงเรียนติดตอรับเครื่องพิมพดีดของโรงเรียนบพิธพิมุข ใหนักเรียนฝกหัดพิมพดีดทั้ง
ไดเปดสอนพิมพดีดหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงการเรียนการสอนทุกดานจนกระทั่งกรม
อาชีวศึกษาไดคัดเลือกใหเปนศูนยโครงการปรับปรุงโรงเรียนการชางสตรี ในภาคกลาง
พ.ศ. 2519 ไดสรางอาคารคหกรรม 1 หนว ย 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 ใหนักการภารโรงกอสรางอาคารนี้เปน
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
พ.ศ. 2550 สรางสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสมอัตโนมัต”ิ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาค ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
พ.ศ. 2551 พัฒนาสวนหยอม อาคารเรียน หองปฏิบัติการ
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พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556

ปรับปรุงบริเวณใตอาคารเฉลิมพระเกียรติใหเปนหองประชุม และเปลี่ยนชื่อเปนหองประชุม
สรอยอินทนิล และหองโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนหองประชุมพวงชมพู
- ปรับปรุงหองประชาสัมพันธเปนธนาคารโรงเรียน
- จัดสรางหองประชาสัมพันธ หองรับรองผูปกครอง และติดรั้วดานหนาวิทยาลัยฯ
จัดสรางหองอินเตอรเน็ต จํานวน 1 หอง บริเวณอาคาร 1 ชั้นลาง
เปดทําการสอนสาขางานธุรกิจอาหาร
เปดทําสอนการแผนกวิชาการโรงแรม สาขางานธุรกิจโรงแรม
จัดสรางฐานพระวิษณุกรรม บริเวณหนาอาคาร 2

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
ตั้งอยูที่ระหวางเสนรุ งที่ 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 โดยชนกลุมนอยที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตสุพรรณบุ รี 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
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 68,667,436.14 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2556
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

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

36,387,408.80

2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป)

6,292,308.00

2.2 คาสาธารณูปโภค

2,466,780.40

3. คาเสื่อมราคา

4,095,740.34

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

7,265,037.44

4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

6,910,920.00

5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center

501,563.00

5.2 สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

96,199.11

5.3 โครงการคุณธรรมนําความรู

85,000.00

5.4 โครงการหารายไดระหวางเรียน

78,000.00

5.5 เงินอุดหนุนนักเรียน เรียนดีแตยากจน

67,500.00

5.6 กิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม

20,000.00

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น

64,266,458.00
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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 2556 ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ถึงตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชัน้
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมระดับ ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ + ทวิภาคี
ชาย
หญิง
93
490
83
464
62
398
238
1,352
25
197
11
138
36
335
274
1,687

รวม

เทียบโอน
ชาย
หญิง
-

ชาย
93
83
62
238
25
11
36
274

หญิง
490
464
398
1,352
197
138
335
1,687

ทั้งหมด
583
547
460
1,590
222
149
371
1,961

ตารางที่ 1.3 จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)
รุนที่/ป
1/56

หลักสูตร
ระยะสั้น 30 ช.ม.

1/56
1/56

ระยะสั้น 30 ช.ม.
ระยะสั้น 30 ช.ม.
21พ.ค.-13 แกนมัธยม
ก.ย. 56

21พ.ค.-13
ก.ย. 56

แกนมัธยม

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา
ผาและเครื่อง
แตงกาย
คหกรรม
คหกรรม
คหกรรม
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอรฯ
งานประดิษฐ
จากผา

จํานวน
รายวิชา
10
5
1
1
1
1
1

ชาย
12

จํานวนผูเรียน
หญิง
18

รวม
30

12
2

18
19

30
21

27

26

53

-

17

17
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ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง ผูบ ริหาร/ครู

ฝายผูบ ริหาร

5

5

-

-

2

3

-

5

-

-

-

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ

21

12 1

8

8 13 -

7 13 -

1 6

แผนกวิชาคหกรรม

5

5

-

-

-

5

-

-

5

-

-

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

6

3

-

3

3

3

-

1

5

-

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

4

4

-

-

-

4

-

-

5

แผนกวิชาการบัญชี

10

6

1

3

2

8

-

3

แผนกวิชาการขายและการตลาด

6

6

-

-

-

6

1

แผนกวิชาการเลขานุการ

7

4

-

3

1

6

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

9

7

-

2

4

แผนกวิชาการโรงแรม

2

-

1

1

แผนกวิชาการทองเที่ยว

2

2

-

แผนกวิชาการออกแบบ

3

3

แผนกวิชาคอมพิวกราฟค

2

1

รวมทั้งหมด

82

58 3 21 23 59 2 27 53

1

พนักงานราชการ
อัตราจาง

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

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

สถานภาพ

4

-

-

-

5

-

1

7

4

1

-

-

-

1

1

1

-

-

3

-

-

3

1

-

-

-

7

-

-

3

2 1 1

3

1

4

-

-

4

2

-

-

-

-

3

4

-

-

2

2

-

-

3

5

1

4

4

-

-

5

2

-

-

2

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

2

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

2

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

3 34 20 1 3 20
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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
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(คน)
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
3
1
43

เพศ

วุฒิการศึกษา

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

สถานภาพ

1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1 9

6
1

1

1
3
1
2
1

1
4
1

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

1
1

1

1

1
2
1
2
3

5

2
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
1
1

1
2
1
1
2
1
7
3

1
1
33 12 31 18 12 13

- 14 1.3 ระบบโครงสรางบริหาร

เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้
โครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
ผูอ ํานวยการวิทยาลัย
นางสาวฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ
รองผูอ ํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

รองผูอ ํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผูอ ํานวยการฝายวิชาการ

นายจําลอง กาละพงศ

นางวันทนา โพธิ์รัง

นายภานุพันธ พันธนิตย

นางปุญญิสา พันธุภักดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางเพียรใจ มวงภาษี

นางณัฐญา อัมรินทร

นางสาวจันทรา สงศรี

นางภิญญดา อยูสาํ ราญ

นางสาวพจนา สลับลึก

งานบุคลากร

งานศูนยขอ มูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

งานวัดผลและประเมินผล

นางพรสวรรค ผลวงษ

นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ

นางสมใจ บุญมี

นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา

นางกนกวรรณ สงสมบูรณ

งานการเงิน

งานความรวมมือ

งานปกครอง

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

งานวิทยบริการและหองสมุด

นางบุญสม สําเนียงแจม

นางสาวนิโลบล บุญชู

นายกวินธร ไขหทัยบุตร

นางสาวฉัตรระวี ศรีคาํ

นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

งานการบัญชี

งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพัชรินทร รุจโิ กไศย

นางกานตสริ ี อูอรุณ

นายมนตชยั อัมพวานนท

นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธ

นางเก็จวลี วัชเรนทรสน
ุ ทร

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

แผนกวิชาการบัญชี

งานสือ่ การเรียนการสอน

นางสาวพรรณี สุคน
ั ธิน

นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม

นางเบญจมาศ ดีเจริญ

นางกันยา รัตนพวงทอง

นายสุเทพ สุทธิบุตร

งานอาคารสถานที่

งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

แผนกวิชาการขายและการตลาด

นายสุทธิ อัมรินทร

นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข

นางปรารถนา เกิดโชค

นางยุวพา สารพัฒน

งานทะเบียน

แผนกวิชาการเลขานุการ

นางขนิษฐา ภมรดล

นางวรรณา ทองสุข

งานประชาสัมพันธ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

นางอนัญญา เวียงสีมา

นายกิตพ
ิ งศ โกวิทวณิชชา
แผนกวิชาการออกแบบ
นายสุรพล แยมชืน
่
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟค
นางราตรี พรมแทน
แผนกวิชาการทองเที่ยว
นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวรัชดาภรณ ตันติกําธน
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รองผูอ ํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

- 15 1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนทีย่ อมรับของสังคมใน
รอบปการศึกษา 2556
 รางวัลสถานศึกษาสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศระดับ 5 ดาว
ป
การศึกษา 2556
 ไดรับผลการประเมินการดําเนิ นโครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษา
กลุมภาคกลาง ระดับภาค ไดระดับ 4 ดาว
 คุณครูพรสวรรค ผลวงษ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค (ภาคกลาง) ป 2556 การประกวดสื่อการ
เรียนรูไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 คุณครู ภิ ญญดา อยู สํ าราญ ได รั บ คั ด เลื อกครู ผู ส อนดี เ ด น กลุ มสาระการเรี ย นรู วิ ทยาศาสตร ดี เ ด น
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 คุณครูเก็จวลี วัชเรนทรสุนทร ไดรับคัดเลือกครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีดีเดน จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 คุ ณ ครู พ รสวรรค ผลวงษ ได รั บ คั ด เลื อ กครู ผู ส อนดี เ ด น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 คุ ณ ครู จั น ทรา ส ง ศรี ได รั บ คั ด เลื อ กครู ผู ส อนดี เ ด น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นดี เ ด น จากสํ า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา
 ไดรับรางวัลระดับประเทศ ในโครงการนักเรียนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2556
จาก
ธนาคารออมสิน
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแขงขัน ไอเดียสุพรรณ ของขวัญวันแม season 4 ชื่อผลงาน
ของขวัญของแม (นายรักษิต บุญนาค นายชัยรัตน คําเกลา และนางสาวนิดาลักษณ คะโยธา)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแขงขัน ไอเดียสุพรรณ ของขวัญวันแม season 4 ชื่อผลงาน
Doole Love (นางสาวณัฐฐา ประทีปแกว นางสาวพิชชา แกวบัวดี และนางสาวสุภาวดี สุขทรัพย)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแขงขัน ไอเดียสุพรรณ ของขวัญวันแม season 4 ชื่อผลงาน
กระเปากันเปอน (นางสาวอสมา เกิดอ่ํา นางสาวน้ําเงิน นาคเอก และนายธีรภัทร กลิ่นเกตุ)
 รางวัลชมเชย 1 การประกวดแขงขัน ไอเดียสุพรรณ ของขวัญวันแม season 4 ชื่อผลงานกระเปาผาไทย
(นางสาวศรารัตน วีระเทศ นางสาวกมลรัตน ไทยนิ่ม และนางสาวเจนจิรา ชางโต)
 รางวัลชมเชย 2 การประกวดแขงขัน ไอเดียสุพรรณ ของขวัญวันแม season 4 ชื่อผลงานกรอบรูปจาก
เปลือกไข (นางสาวนันทวรรณ จันทรเพ็ญ นางสาวเนตรนภา ชาวดอนคูณ
และนางสาวกาญดาวศรี วงษบัวงาม)

- 16  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑอาหารเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) “ชุดอาหารปนโต” ระดับภาค (ภาคกลาง) เมนูขาวผัดน้ําพริกลงเรือ ขนมไขปลา
(นางสาวสโรชา สิทธิวงษ และนางสาวเจนจิรา ปรางจันทร)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารนานาชาติ การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 25
ระดับภาค สาขาประกอบอาหาร จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
(นายโอภาส แซตัน)
 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 23 ระดับภาค
(ภาคกลาง) สบูกระเจี๊ยบเขียว
 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 23 ระดับภาค
(ภาคกลาง) ชาขาวกลองงอก
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 23 ระดับ
ภาค (ภาคกลาง) ถังขยะพูดได
 ครูไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 2556 ประกอบดวย
- นางสาวศรัณยา เอมอินทร
- นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
- นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ
- นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
- นางสมใจ
บุญมี
- นางสาวสุชาดา มีอําพัน
- นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
- นางกันยา
รัตนพวงทอง
- นางสาวนิโลบล บุญชู
- นายสัมพันธ
หยกสุวรรณกุล
- นายนนท
เกตุพรม
- นายมนตชัย
อัมพวานนท
- นางสาวพรรณี สุคันธิน
- นางสาวฉัตรระวี ศรีคํา
- นางอนัญญา
เวียงสีมา
- นางกานตสิรี
อูอรุณ
- นางราตรี
พรหมแทน
- นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
- นายกิติพงศ
โกวิทวณิชชา
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- นางนิภา
สุทธิบุตร
- นางอัจฉรา
โพธิจินดา
- นายชนาวุฒิ
มูลจันทร
- นายประภัส
ริ้วไสว
- นางสาวสุมาวดี จันทรเพ็ญ
- นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
 รางวัลครูผูสอนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 ประกอบดวย
- นางภิญญดา
อยูสําราญ
- นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
- นางเก็จวลี
วัชเรนทรสุนทร
- นางพรสวรรค
ผลวงษ
- นางสาวจันทรา สงศรี
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําป 2556 ประกอบดวย
ผูบริหาร - นายจําลอง
กาลพงศ
- นางปุญญิสา
พันธุภักดี
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- นางขนิษฐา
ภมรดล
- นางณัฐญา
อัมรินทร
- นายเดชา
การสมพจน
- นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
- นางบุญสม
สําเนียงแจม
- นางสาวพจนา
สลับลึก
- นางปรารถนา
เกิดโชค
- นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
- นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
- นางสาวชิรญา
พรมทอง
- นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
- นางอรทัยภ
ทํามา
- นางวัชราภรณ
พวงบุบผา
- นางวรรณา
ทองสุข
- นางเก็จวลี
วัชเรนทรสุนทร
- นางเบ็ญจวรรณ บุญแสวตร

- 18 - นายสุรพล
- นางสาวพัชรินทร
บุคลากรทางการศึกษา
- นายมานพ
- นางนพมาศ

แยมชื่น
รุจิโกไศย
เสร็จกิจ
แกวมณี

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ สุนทรพจน (นางสาวรุจาภา หวานชะเอม)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ รักการอาน (ภาษาไทย) (นางสาววาสินี ทวนเงิน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร (นางสาวพรทิพา เงินงาม)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร (นางสาวชนิศา นาคใหม)
 ได รับ รางวัล ชนะเลิ ศ การแข งขั น ทักษะวิ ชาชีพ พื้ นฐาน ตอบป ญหาวิช าการ วิช าประวั ติศาสตรไทย
(นางสาวสุนิษา พูลบํารุง และนางสาวสิรีธร ปานอุทัย)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การพูดในที่สาธารณะเปนภาษาจีน
(นางสาวพิยดา โพธิ์มวง)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การลงบัญชีดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
(นางสาวศิริมา เพธรมอญ และนางสาวมณฑิชา นวมนิ่มอนงค)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การลงบัญชีดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
(นายฐิติวัฒน สิทธิชูรักษ และนายภาณุภณ ทัศสาคร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ Animation (นางสาวนันทนัช หัวใจเพ็ชร และนางสาว
จุฑามาศ แตงออน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ (นางสาวสุกัญญา ศรีสุนทรพินิต
นางสาวดาววดี ชอพะยอม นางสาวพรทิพย จีนเจือพันธุ และนายไพรัช จันทรไข)
 ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ งานออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ด ว ยคอมพิ ว เตอร
ผลไมแปรรูป (นายเมธี โชคสุขนิรันดร และนางสาวสุรางคนา แสงศรี)
 ไดรับรางวัลรองชนะอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐเพื่อการ
พัฒนาตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องทําลายเอกสารแบบ 3 in 1 (คุณครูอัญชรีย สรวงทาไม,
นางสาวประทุมมา มีสีดี, นางสาวกรรณิการ ผิวออนดี, นางสาวอมรรัตน กอนเงิน)
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค (ภาคกลาง)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบตกแตงเสื้อผา ระดับ ปวช.
วัชรพงศ แซจิ๋ว, นางสาวกมลฉัตร ชอยเชื้อดี และนางสาวนภัสสร แยมกระจาง)

(นาย

- 19  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบและตัดเย็บเครื่องใชภายในหอง
รับรอง ระดับปวส. (นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช, นางสาวจันทิมา จิตตวารี
และ
นางสาวสุวรรณณี เนียมสุข)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐดอกไมจากวัสดุธรรมชาติลง
ภาชนะ ระดับ ปวช. (นางสาวเจนจิรา สินธิพงษ, นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น และนายจักรพงศ
สุวรรณรัตน)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ระดับ ปวส. (นายฐิติวัฒน สิทธิชูรักษ และยายภานุภณ ทัศสาคร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร ผลไมแปรรูป
ระดับ ปวช. (นางสาวสุรางคนา แสงศรี และนายเมธี โชคสุขนิรันดร)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันประกวดรองเพลงไทยสากล (หญิง)
(นางสาวพจนา จันทรคํา)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) (นายชัยณรงค นาคเสน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงสากล (ชาย) (นายณัฐดนัย สาลีผล)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงสากล (หญิง) (นางสาวกาญจนา สังขพันธ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทซอดวง (นางสาวชนนิกานต มณีอินทร)
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทซอดวง (นางสาวชนิกานต มณีอินทร)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะวิชาชีพการออกแบบตกแตงเสื้อผา ระดับ ปวช.
(นาย
วัชรพงศ แซจิ๋ว นางสาวกมลฉัตร ชอยเชื้อดี และนางสาวนภัสสร แยมกระจาง)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดรองเพลงไทยสากล (หญิง) นางสาวพจนา จันทรคํา
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3 ของอาเซียน การประกวดรองเพลงประเภทสากล (หญิง)
(นางสาวกาญจนา สังขพันธ)

- 20 1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2556 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
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2556 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 หรือประสบการณ
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ
มี วิ นั ย หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ กฎ กติ ก าต า ง ๆ ที่ ว างไว
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. สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ และขยายโอกาสทางการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ด า นธุ ร กิ จ
และบริการ
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 เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
และเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

- 22 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
ทัก ษะดี หมายถึ ง ความรู ความสามารถ หรื อความชํ านาญในการปฏิบั ติ งานได อยางคล องแคล ว
รวดเร็ว และถูกตองเกี่ ยวกับวิชาชี พที่กําลังศึกษาอยู ตลอดจนความสามารถในการนําไปประยุ กตใชใหเกิ ด
ประโยชนได
มี วิ นั ย หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ กฎ กติ กาต างๆ ที่ ว างไว หรื อ การควบคุ ม
พฤติกรรม และอารมณของตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกาของสังคมได
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

การ

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ผูเรียนอยางนอย รอยละ 80
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ

- การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ระดั บ สถานศึ ก ษา
ระดับภาคและระดับชาติ
- วันสุนทรภู
- วันภาษาไทยแหงชาติ
- การจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
- การแขงขันทักษะการออกแบบงานนําเสนอดวย
Hyperlink
- การพั ฒ นาทั ก ษะการทํ า โครงการวิ ช าชี พ แก
ผูเรียน
- การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
- การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศู น ย กํ า ลั ง คน
อาชีวศึกษา
- การติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําป 2556
- การทําแผนพับและไวนิลประชาสัมพันธสงเสริม
ผลิตผลการคา

- 23 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมและระบบดูแล
ผูเรียน

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในระดับดีมาก

- การประเมินโครงการวิชาชีพ
- การนิเทศการสอนครูผูสอนของสถานศึกษา
- การเสริมสรางความรูและประสบการณนอก
สถานศึกษา
- อาหารครบวงจร
- การหารายไดระหวางเรียน
- การบริการวิชาชีพการจัดทําบัญชีครัวเรือนสู
ชุมชน
- ธนาคารโรงเรียน
- การศึกษาดูงานสถานประกอบการ
- การฝกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
- การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ
- การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน- การสงเสริมปญญา พัฒนาความคิด สรางเสริม
การเรียนรู
- การสรางความรวมมือและความตระหนักใน
การพัฒนาสูความเปนสากล
- การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
- การปรับปรุงอาคาร สถานที่
- การมอบทุ น การศึ ก ษาประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
2556

สถานศึกษามีการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมและ
จัดระบบดูแลผูเรียนอยูใน
ระดับดีมาก

-

การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
การจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
การจัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
การประชุมผูปกครองประจําภาคเรียน
ผูประสานสิบทิศ
การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห
การพัฒนาศักยภาพการใหบริการกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
การจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
การปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ป 2556
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ป 2556
การตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน

- 24 ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 4
ยกระดับสมรรถนะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา - สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุน
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรบั การพัฒนาอยูในระดับดีมาก วิจัย
- ส ง เสริ ม บุ ค ลากรทํ า ผลงานวิ ช าการเพื่ อ เลื่ อ น
วิทยฐานะ
- ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ
- สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ
- พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
- การสงเสริมบุคลากรใหไดรับการประกาศ
เกียรติคุณในดานวิชาการและวิชาชีพ
- การพั ฒ นาบุ ค ลากร “ศึ กษาดู ง านในประเทศ
และตางประเทศ”
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาแหลงเรียนรูให สถานศึกษามีการพัฒนาแหลง - สอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียน นักศึกษา
เปนประโยชนแกชุมชน
เรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน - คหกรรมบริการ
- การบริการวิชาชีพสูชุมชน
- อาสาพัฒนาสังคม
- การออกแบบบริการ
- คอมกราฟกบริการ
- สรางอาชีพเพื่อชุมชน
- อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
- ปฏิบัติราชการกับหนวยงานอื่น
- อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 6
เพิ่มปริมาณผูเรียน
อาชีวศึกษา

จํานวนผูเรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น - แนะแนวการศึกษาตอดานการอาชีวศึกษา
จากปที่ผานมา รอยละ 5
- เปดสอนสาขางานออกแบบเสื้อผา
- เปดสอนสาขางานธุรกิจโรงแรม
- จัดงานมหัศจรรยวันอาชีวะ

- 25 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 7
สรางความเขมแข็ง
เครือขายความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานศึกษามีการสรางความ
เขมแข็งในการสรางเครือขาย
ความรวมมือในการจัด
การศึกษาระดับดีมาก

- การเสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่นของ
แผนกวิชา
- การทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนทวิภาคีรวมกับ
สถานประกอบการ
- การฝ ก งานนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ประจํ า ป
การศึกษา 2556
- การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
- การฝกประสบการณอาชีพในสถานประกอบการ
- การพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานดาน
อาชี พ ศึ กษากั บ หน วยงานภาครั ฐ เอกชนและ
ชุมชน
- การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาโดยการมี ส ว นร ว มใน
ทุกภาคสวน

ยุทธศาสตรที่ 8
ผลักดันการบูรณาการ
งานวิจยั และพัฒนา
ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

ครูและนักเรียนมีการจัดทํา
วิจัยสิ่งประดิษฐและพัฒนา
ตลอดจนการนําไปเผยแพร
เพื่อใชประโยชนในชุมชน
องคกร

-

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา

มีการพัฒนาตามอัตลักษณ
และเอกลักษณของนักเรียน
นักศึกษา

- พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษา
- การเผยแพรขาวสารผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
- วารสารประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 10
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

ผลิตสื่อชวยสอน (CAI) ในรายวิชาชีพ
การพัฒนาบทเรียนรายวิชาใบตองและแกะสลัก
สงเสริมการทําวิจัยสถาบัน
ติดตามผลการดําเนินงานตามคําสั่งวิทยาลัยฯ
การติดตามการทําวิจัยในชั้นเรียน
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสวนขยาย
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
อยูในระดับดีมาก
- การพัฒนาบุคลากรกับระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)
- การพัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาบุคลากรในการใชงานระบบ RMS

- 26 ดาน

เปาหมายความสําเร็จ

-

ยุทธศาสตรที่ 11
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
แผนกวิชา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน QA
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในแผนกวิ ช า /
สถานศึกษา
การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเองของ
วิทยาลัยฯ แผนกวิชา และรายบุคคล
การจั ด ทํ า คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ - การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเองของ
และกลไกการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ภายในเนนการมีสวนรวมทุก
ภาคสวน

- 27 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
เครื่องสแกนลายนิ้วมือกอนเขา
วิทยาลัยฯ
การสงขอมูลรายงานพฤติกรรม
ผูเรียนไปยังผูปกครอง โดยผานระบบ
SMS
โครงการศูนยเฝาระวังพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา และความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา
พั ฒ นาระบบการบั น ทึ ก พฤติ ก รรม
ของนักเรียน นักศึกษา

- 28 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
มีผลการเรียนไมถึงเกณฑ
- 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

- 29 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

- 30 ดาน

เปาหมายความสําเร็จ
-

2.3.5 ความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากการพนันและการมั่วสุม

-

มาตรการปองกันและควบคุม
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
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
มีกฎระเบียบการลงโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง ผู ป กครองและ
นั ก เรี ย นในการปฐมนิ เ ทศ นั ก เรี ย น
นักศึกษา

- 31 2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1. การเพิ่มปริมาณครูบัญชี
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
เพิ่มปริมาณครูดานบัญชี
สถานศึกษาจะมุงมั่นพัฒนาการบริการจัดการใน
ทุกดานอยางตอเนื่อง
กําหนดวิธีการติดตามนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
เขารับการตรวจสุขภาพ

- 32 -

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 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก ชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 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 เพื่อใหทราบและหาวิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษา
ตอไป
ความพยายาม มีการวางแผนและดําเนิน การพัฒ นาผู เรี ย นอยางเป นระบบและเป น กระบวนการ
เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา
ผูปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษาเอง เพื่อแกไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อจบการศึกษา
ตามกําหนดของหลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป จํานวน 1,656 คน จากผูเรียนทั้งหมด 1,807 คน คิดเปนรอยละ 91.64 ของผูเรียน
ทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก

- 33 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

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

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

14
7
44
32
29
16
14

1
0
1
1
0
10
2

13
7
40
32
29
16
14

92.85
100.00
90.90
100.00
100.00
100.00
100.00

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

6
26
23
211

3
0
0
18

6
23
22
202

100.00
88.46
95.65
95.73

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

118
136
90

19
3
5

108
129
89

91.52
94.85
98.88

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

44
56
50

12
4
2

30
52
48

68.18
92.85
96.00

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร
- สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ

- สาขางาน คหกรรมการผลิต
รวม
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
- สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชา พณิชยการ
- สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชา การตลาด
- สาขางาน การตลาด
สาขาวิชา พณิชยการ
- สาขางานการขาย

- 34 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชา การเลขานุการ
- สาขางาน การเลขานุการ
สาขาวิชา พณิชยการ
- สาขางาน การเลขานุการ
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชา พณิชยการ
- สาขางาน คอมพิวเตอรธุริจ
สาขาวิชา ธุรกิจคาปลีก
- สาขางาน ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
สาขาวิชา พณิชยการ
- สาขางาน ธุรกิจคาปลีก
รวมพาณิชยกรรม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรม
- สาขางาน การโรงแรม
สาขาวิชา การทองเที่ยว
- สาขางาน การทองเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว

- สาขางาน การทองเที่ยว
รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชา การออกแบบ
- สาขางาน การออกแบบ
สาขาวิชา ศิลปกรรม
- สาขางาน การออกแบบ

จํานวนผูเรียน
ผูเรียน จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
หมาย
ระดับชั้น
ทีอ่ อก ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ รอยละ
(ยกเวนผูออก
เหตุ
กลางคัน 2.00 ขึ้นไป
กลางคัน)
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

57
67
66

16
1
1

33
63
66

57.89
94.02
100.00

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

88
69
69

6
2
2

85
59
66

96.59
85.50
95.65

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

15
11
16
952

5
2
0
80

10
11
15
864

66.66
100.00
93.75
90.75

ปวช.1

32

11

21

65.62

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

26
32
35
125

3
2
0
16

19
32
35
107

73.07
100.00
100.00
85.60

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

20
32
28

1
1
2

19
28
26

95.00
87.50
92.85

- 35 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
สาขาวิชา ศิลปกรรม
- สาขางาน คอมพิวเตอรกราฟก
รวม ศิลปกรรม
รวม ระดับ ปวช.

จํานวนผูเรียน
ผูเรียน จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
หมาย
ระดับชั้น
ทีอ่ อก ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ รอยละ
(ยกเวนผูออก
เหตุ
กลางคัน 2.00 ขึ้นไป
กลางคัน)
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

27
37
35
179
1,467

3
2
0
9
123

15
30
35
153
1,326

55.55
81.08
100.00
85.47
90.38

- 36 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

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

ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผา และเครื่องแตงกาย
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
ปวส.1
ปวส.2
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
- สาขางาน การประกอบอาหาร
ปวส.1
ปวส.2
รวมคหกรรม
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
- สาขางาน การบัญชี
ปวส.1
ปวส.2
สาขาวิชา การตลาด
- สาขางาน การตลาด
ปวส.1
ปวส.2
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
- สาขางาน การจัดการทั่วไป
ปวส.1
ปวส.2
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.1
ปวส.2
รวมบริหารธุรกิจ
รวม ระดับ ปวส.

5
-

0
-

5
-

100.00
-

12
15
32

2
0
2

12
15
32

100.00
100.00
100.00

79
53

10
2

79
53

100.00
100.00

29
19

4
1

25
19

86.20
100.00

27
22

3
0

26
22

96.29
100.00

44
35
308
340

7
2
29
31

40
34
298
330

90.90
97.14
96.75
97.05

- 37 สรุปจํานวนผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ปวช./ปวส.

ระดับชั้น

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
(ยกเวนผูออก
กลางคัน)

ผูเรียนที่ออก
กลางคัน

จํานวนผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

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

493
526
448
1,467
196
144
340
1,807

90
21
12
123
26
5
31
154

402
486
438
1,326
187
143
330
1,656

81.54
92.39
97.86
90.38
95.40
99.30
97.05
91.64

หมายเหตุ

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
- การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รอยละ 90.38 โดยแตละประเภทวิชาอยูในเกณฑ ดีมาก ไดแก ประเภทวิชา
คหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว, ประเภทวิชาศิลปกรรม
รอยละ 95.73, 90.75, 85.60, 85.47 ตามลําดับ

- 38 - การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รอยละ 97.05 โดยแตละประเภทวิชาอยูในเกณฑ ดีมาก ไดแก ประเภทวิชา
คหกรรม, ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 100.00, 96.75 ตามลําดับ
- ผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม เมื่อพิจารณาในภาพรวม คือ รวมทั้งระดับ ปวช.
และ ระดับ ปวส. พบวา จํานวนผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 91.64 อยูในเกณฑ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.1
-

- 39 ตัวบงชี้ที่ 1.2

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน

ความตระหนัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการกําหนดโครงการ
ฝกงานนักเรียน นักศึกษา รวมกับสถานประกอบการ ในแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ความพยายาม
1. จัด เครื่ องมือวั ดความพึ งพอใจของสถานประกอบการที่ มีต อนักเรี ยน นักศึ กษา ฝกงาน
จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานความรูความสามารถ ดานทักษะการปฏิบัติงาน และดานกิจนิสัยที่พึงประสงค
2. กําหนดกลุมเปาหมายเปนนักเรียน นักศึกษาฝกงาน และสถานประกอบการ หนวยงานที่
นักเรียน นักศึกษา ออกไปฝกงาน
3. เก็ บ รวบรวมข อมู ล จากกลุ มเป าหมายนั กเรี ย น นั กศึ กษาฝกงาน จํ านวน 650 คน เก็ บ
รวบรวมขอมูล ไดจํานวน 612 คน คิดเปนรอยละ 94.15
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 อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ดาน (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 – 3)
ตารางที่ 1 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูประกอบการที่มี
ตอนักศึกษาฝกงาน ในดานความรูความสามารถ
ความพึงพอใจของ
จํานวนเต็ม เขารวม
ผูประกอบการ
ที่
สาขาวิชา
รอยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
̅
1. ปวช. 3 การบัญชี
100
90
90
4.59
มากที่สุด
2. ปวช. 3 การขาย
53
45
84.91
4.38
มาก
3. ปวช. 3 เลขานุการ
69
66
95.66
4.49
มาก
4. ปวช. 3 คอมพิวเตอรธุรกิจ
75
70
93.34
4.58
มากที่สุด
5. ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
7
7
100
4.65
มากที่สุด
6. ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
29
27
93.11
3.78
มาก
7. ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
23
21
91.31
4.26
มาก
8. ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
35
35
100
4.19
มาก
9. ปวช. 3 การออกแบบ
31
27
87.10
4.34
มาก
10. ปวช. 3 การทองเที่ยว
35
35
100
4.13
มาก
11. ปวส. 1 การบัญชี
80
79
98.75
4.63
มากที่สุด

- 40 ที่

สาขาวิชา

จํานวนเต็ม
(คน)

12.
13.
14.
15.

ปวส. 1 การตลาด
ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
ปวส. 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ
รวม

29
26
44
15
651

เขารวม
(คน)
29
24
42
15
612

รอยละ
100
92.30
95.45
100
94.01
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
̅
4.27
มาก
4.42
มาก
4.26
มาก
3.64
มาก
4.30

มาก

ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูประกอบการที่มี
ตอนักศึกษาฝกงาน ในดานทักษะการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจของ
จํานวนเต็ม เขารวม
ผูประกอบการ
ที่
สาขาวิชา
รอยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
̅
1 ปวช. 3 การบัญชี
100
90
90
4.64
มากที่สุด
2 ปวช. 3 การขาย
53
45
84.91
4.42
มาก
3 ปวช. 3 เลขานุการ
69
66
95.66
4.59
มากที่สุด
4 ปวช. 3 คอมพิวเตอรธุรกิจ
75
70
93.34
4.67
มากที่สุด
5 ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
7
7
100
3.32
ปานกลาง
6 ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
29
27
93.11
4.36
มาก
7 ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
23
21
91.31
4.45
มาก
8 ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
35
35
100
4.45
มาก
9 ปวช. 3 การออกแบบ
31
27
87.10
4.56
มากที่สุด
10 ปวช. 3 การทองเที่ยว
35
35
100
4.13
มาก
11 ปวส. 1 การบัญชี
80
79
98.75
4.78
มากที่สุด
12 ปวส. 1 การตลาด
29
29
100
4.20
มาก
13 ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
26
24
92.30
4.26
มาก
14 ปวส. 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
44
42
95.45
4.48
มาก
15 ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ
15
15
100
3.75
มาก
รวม
651
612
94.01
เฉลี่ย 4.33
มาก

- 41 ตารางที่ 3 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูประกอบการที่มี
ตอนักศึกษาฝกงาน ในดานกิจนิสัยที่พึงประสงค
ความพึงพอใจของ
จํานวนเต็ม เขารวม
ผูประกอบการ
ที่
สาขาวิชา
รอยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
̅
ปวช. 3 การบัญชี
100
90
90
4.76
มากที่สุด
ปวช. 3 การขาย
53
45
84.91
4.58 มากที่สุด
ปวช. 3 เลขานุการ
69
66
95.66
4.59 มากที่สุด
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธุรกิจ
75
70
93.34
4.81 มากที่สุด
ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
7
7
100
3.69
มาก
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
29
27
93.11
3.57
มาก
ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
23
21
91.31
4.37
มาก
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
35
35
100
4.53
มากที่สุด
ปวช. 3 การออกแบบ
31
27
87.10
4.78
มากที่สุด
ปวช. 3 การทองเที่ยว
35
35
100
4.23
มาก
ปวส. 1 การบัญชี
80
79
98.75
4.78
มากที่สุด
ปวส. 1 การตลาด
29
29
100
4.56
มากที่สุด
ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
26
24
92.30
4.17
มาก
ปวส. 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
44
42
95.45
4.53
มากที่สุด
ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ
15
15
100
3.56
มาก
รวม
651
612
94.01
เฉลี่ย 4.36
มาก

- 42 สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

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

- 43 ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนทีผ่ านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นถึงความสําคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และไดจัดใหมีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียน
เรียนและสอบผานโดยมีหนวยกิตครบตามที่หลักสูตรกําหนดในภาคเรียนสุดทาย โดยมอบหมายใหงานวัดผล
และประเมินผลจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชสําหรับการประเมิน และมอบหมายใหแตละแผนกวิชาดําเนินการสอบ
ประเมินนักเรียนนักศึกษาภายในแผนกของตน โดยใหมีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในระดับ ปวช.3
จะตองผานการประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 65 และ ระดับ ปวส.2 จะตองผานการ
ประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
เนนฝ กทักษะการปฏิบั ติดานวิชาชี พของแตล ะสาขาวิช า สาขางาน มีการบู รณาการการเรี ยนรูในรายวิชาที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการทําวิจัย เพื่อฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน
แกปญหาได เพื่อมุงไปสูการมีมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนักและความพยายามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมี และการปฏิบัติ
อยางจริงจังสงผลใหผูเรียนในสายวิชาชีพทุกคนมีมาตรฐานในสาขาวิชาชีพที่ตนเรียน สงผลใหการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปน
รอยละ 94.90 ดังแสดงตาราง
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน
ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา/สาขางาน
ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
3
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต

จํานวน

นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา

ผูผานการ
ประเมิน

รอยละ

ทั้งหมด

ที่เขารับการประเมิน

7

7

6

85.71

29

29

29

100.00

23

21

21

91.30

- 44 ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

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

จํานวน
จํานวน
ผูผานการ
นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ประเมิน
ทั้งหมด
ที่เขารับการประเมิน

รอยละ

95

86

86

90.52

52

48

48

92.30

67

66

66

98.50

71

68

68

95.77

16

14

14

87.50

30

28

28

93.33

35

34

34

97.14

35
460

35
436

35
435

100.00
94.57

- 45 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา

จํานวน
จํานวน
ผูผานการ
นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา
รอยละ
ประเมิน
ทั้งหมด
ที่เขารับการประเมิน

สาขาวิชา/สาขางาน

คหกรรม เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร

-

-

-

-

15

15

15

100.00

-

-

-

-

บริหารธุรกิจ การบัญชี
- การบัญชี

55

53

53

96.36

การตลาด
- การตลาด

20

19

19

95.00

22

22

22

100.00

37

34

34

91.89

149

143

143

95.97

การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ประจําปการศึกษา 2556
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร
460
149
609

ผูผานการ
ประเมิน

คิดเปนรอยละ

435
143
578

94.57
95.97
94.90

- 46 สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แตละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
2. ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
3. บันทึกรายงานผลการสอบมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพของแตละแผนกวิชา
4. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของงานวัดผลและประเมินผล
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.3
1. มีเครื่องมือที่ใชในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แตละประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน ที่ไดมาตรฐาน
2. ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพมีจํานวน 578 คน คิดเปนรอยละ 94.90 ผลการ
ตัดสินอยูในเกณฑ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.3
-

- 47 ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีการชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความสําคัญของการเขารับ
การทดสอบ ตลอดจนมีการสนับสนุน สงเสริม กิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเขารับการประเมินดวยความมั่นใจ
ความพยายาม วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุพรรณบุ รี โดยความรั บ ผิ ดชอบของฝ ายวิ ชาการ ได จัด ให มี
กิจกรรมการเตรียมความพรอมใหกับนั กเรียน นั กศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเขาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพรอม
ดานการทดสอบใหนักเรียน นักศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
สุพรรณบุรี ระดับ ปวช. มีจํานวนผูเขาสอบ 396 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 419 คน ผูที่สอบไดคะแนนสูงสุด
ความรูพื้นฐานทั่วไป(51) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 65 คาคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา 41.80 โดยที่คาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติอยูที่ 38.10
ผูสอบไดคะแนนสูงสุดความรูพื้นฐานวิชาชีพ (54..) แยกตามประเภทวิชาดังนี้ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
คะแนนสูงสุดรอยละ 68 ประเภทวิชาคหกรรม คะแนนสูงสุดรอยละ 53 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
คะแนนสูงสุดรอยละ 69 และ ประเภทวิชาศิลปกรรม คะแนนสูงสุดรอยละ 58
**คาเฉลี่ยระดับสถานศึกษาและคาเฉลี่ยระดับประเทศดูไดจากเอกสารประกอบ
ระดับ ปวส. มีจํานวนผูเขาสอบ 141 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 146 คน ผูที่สอบไดคะแนนสูงสุด
วิชาความรูพื้นฐานทั่วไป (56) คะแนนสูงสุด 64 คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา 42.31 คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
39.27
ผู ส อบได คะแนนสู งสุ ด ความรู พื้ น ฐานวิ ช าชี พ (58..) แยกตามสาขาวิ ช าดั ง นี้ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
คะแนนสูงสุดรอยละ 61 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คะแนนสูงสุดรอยละ 61 สาขาวิชาการตลาด คะแนน
สูงสุดรอยละ 47 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คะแนนสูงสุดรอยละ 55 และสาขาวิ ชาอาหารและโภชนาการ
คะแนนสูงสุดรอยละ 51
**คาเฉลี่ยระดับสถานศึกษาและคาเฉลี่ยระดับประเทศดูไดจากเอกสารประกอบ

- 48 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภท
วิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน

จํานวน จํานวนผูเรียนที่มี

ผูเรียน

ผูเรียน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต

ที่ลงทะเบียน ที่เขา
เขาสอบ

รวมผูเรียนชั้นปสุดทายระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขางานการทองเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวม

คาคะแนนเฉลี่ย

รอยละ

ทดสอบ ระดับชาติขึ้นไป

(คน)

(คน)

(คน)
ความรู วิชาชีพ ความรู วิชาชีพ
พื้นฐาน* พื้นฐาน พื้นฐาน* พื้นฐาน**

6

6

2

**
2

33.33

33.33

27

26

13

17

48.15

62.96

20
53

19
51

8
23

7
26

40.00
43.39

35.00
49.05

90
43
66
63
14
276

86
42
62
59
10
259

68
21
32
51
1
173

69
18
22
43
1
153

75.56
48.84
48.48
80.95
7.14
62.68

76.67
41.86
33.33
68.25
7.14
55.43

35
35

35
35

29
29

28
28

82.86
82.86

80.00
80.00

21
34
55
419

18
33
51
396

13
25
38
263

13
21
34
241

61.90
73.53
69.09
62.76

61.90
61.76
61.81
57.51

- 49 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภท
วิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน

จํานวน จํานวนผูเรียนที่มี

ผูเรียน

ผูเรียน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต

ที่ลงทะเบียน ที่เขา
เขาสอบ ทดสอบ

รวมผูเรียนชั้นปสุดทายระดับ ปวส.

ระดับชาติขึ้นไป

(คน)

(คน)

-

-

-

15

15

9

5

60.00

33.33

15

15

9

5

60.00

33.33

54

53

40

32

74.07

59.26

19

19

13

13

68.42

68.42

22

22

11

13

50.00

59.09

36
131
146

32
126
141

23
87
96

23
81
86

63.89
66.41
65.75

63.89
61.83
58.90

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
สาขางานคหกรรมบริการ
ศาสตร
รวมประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รวม

รอยละ

คาคะแนนเฉลี่ย
(คน)
ความรู วิชาชีพ

ความรู วิชาชีพ
พื้นฐาน* พื้นฐาน** พื้นฐาน* พื้นฐาน**
-

- 50 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผูเรียน จํานวนผูผานเกณฑการ
หลักสูตร
ที่ลงทะเบียน
ประเมิน
เขาทดสอบ ความรูพื้นฐาน วิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
419
263
พื241
้นฐาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
146
96
86

คิดเปนรอยละ
พื้นฐาน

62.76
65.75

วิชาชีพ

พื57.51
้นฐาน
พื58.90
้นฐาน

สรุปผลการประเมินระดับ ปวช. (ความรูพื้นฐานทั่วไป)
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุปผลการประเมินระดับ ปวช. (วิชาชีพพื้นฐาน)
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

สรุปผลการประเมินระดับ ปวส. (ความรูพื้นฐานทั่วไป)
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

สรุปผลการประเมินระดับ ปวส. (วิชาชีพพื้นฐาน)
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรง
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

- 51 แหลงขอมูล
1. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2556 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2556 ระดับ ปวส
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
4. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) แยกตามสาขาวิชา
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.4
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 396 คน จากจํานวนนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ 419 คน คิดเปนรอยละ 94.51
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 141 คน จากจํานวนนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ 146 คน คิดเปนรอยละ 96.58
3. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 มีผลการประเมินความรูพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 62.76 และพื้นฐาน
วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 57.51 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
4. นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 มีผลการประเมินความรูพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 65.75 อยูในเกณฑ ดี
มาก และพื้นฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 58.90 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.4
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่มีคะแนนไมถึงเกณฑระดับชาติมีจํานวนมาก

- 52 ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นคุณคาและประโยชนของการสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษาไดเรียนรูภาษาอังกฤษมาโดยตลอด เนื่องจากคนกวาพันลานคนบนโลกใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง
ในการติดตอสื่อสารกัน โดยประมาณสามรอยลานคนในภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และประมาณเจ็ดรอยกว า
ลานคนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ดังนั้นการสงเสริม สนับสนุน ให นักเรียน นักศึกษา สามารถ พูด อาน
เขียน ไดดวยภาษาอังกฤษ ถือเปนภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน และ
ดวยยุคปจจุบันโลกของเรามีการพัฒนานานาประเทศ มีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวาง
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีความพยายามโดยมีการดําเนินงาน โครงการ
และกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อใหภาษาอังกฤษ
ไดเขามามีบทบาทเสมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของนั กเรียน นักศึกษา โครงการและกิจกรรมตางๆ
ที่วิทยาลัย พยายามดํ าเนิน การ ไดแก การจั ดให มีครูช าวตางชาติซึ่ งเปน เจ าของภาษาโดยตรงเป นครูผู สอน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยในทุกภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา จะไดเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลของเจาของภาษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี
และภาษาของเจาของภาษาในสถานการณจริง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ยในกลุมภาษาอังกฤษ
ระดับ ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีจํานวนผูเขาสอบ 396 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 419 คน
ผูที่สอบผาน จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 51.31 ผูที่ไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80
ระดับ ปวส.2 มีจํานวนผูเขาสอบ 141 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 146 คน ผูที่สอบผาน จํานวน 92 คน
คิดเปนรอยละ 63.01 ผูที่ไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 53.33

- 53 ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา

คหกรรม

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
ศิลปกรรม

จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
สาขาวิชา/สาขางาน
ทั้งหมดที่
ลงทะเบียน
เขาสอบ
ผาและเครื่องแตงกาย
- ตัดเย็บเสื้อผา
6
อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
27
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต
20
พณิชยการ
- การบัญชี
90
พณิชยการ
- การขาย
43
พณิชยการ
-ธุรกิจคาปลีก
14
พณิชยการ
- การเลขานุการ
66
พณิชยการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
63
อุตสาหกรรมฯ
- การทองเที่ยวฯ
35
ศิลปกรรม
- การออกแบบ
21
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอรกราฟก
34
รวม
419

หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 26.64

จํานวนผูเรียนที่มี
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต
ผูเรียน
คาคะแนนระดับชาติ รอยละ
ที่เขา
ขึ้นไปในกลุม
ทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ

สรุป
ผลการ
ประเมิน

6

3

50.00

พอใช
ปรับปรุง
เรงดวน

26

9

33.33

19

7

35.00 ตองปรับปรุง

86

54

60.00

42

17

10

2

39.53 ตองปรับปรุง
ปรับปรุง
14.29 เรงดวน

62

29

43.94 ตองปรับปรุง

59

38

60.32

ดี

35

27

77.14

ดีมาก

18

11

52.38

พอใช

33
396

18
215

52.94
51.31

พอใช
พอใช

ดี

- 54 ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา

คหกรรม

จํานวน นักเรียน
นักศึกษา
ทั้งหมดที่
ลงทะเบียน
เขาสอบ

สาขาวิชา/สาขางาน

เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

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

จํานวนผูเรียนที่มี
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต
สรุป
ผูเรียน
คาคะแนนระดับชาติ รอยละ ผลการ
ที่เขา
ขึ้นไปในกลุมวิชา
ประเมิน
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

-

15

15

8

-

-

-

54

53

39

72.22 ดีมาก

19

19

13

68.42 ดีมาก

22

22

13

59.09

36
146

32
141

19
92

52.78 พอใช
63.01 ดี

53.33 พอใช
-

-

ดี

หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 26.64

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

จํานวนผูเรียนที่

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ลงทะเบียน

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น

เขาทดสอบ

ไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

419
146
565

215
92
307

คิดเปน ผลการ
รอยละ ประเมิน
51.31
63.01
54.34

พอใช
ดี
พอใช

- 55 สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสน
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 2556 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2556 ระดับ ปวส
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
4. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
แยกตามสาขาวิชา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.5
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 396 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 419 คน คิดเปนรอยละ 94.51
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 141 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 146 คน คิดเปนรอยละ 96.58
3. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 มีผลการประเมินในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 51.31 ผล
การประเมินอยูในเกณฑ พอใช
4. นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 มีผลการประเมินในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 63.01
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.5
จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบแหงชาติมีจํานวนนอย

- 56 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

- 57 ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบแรกเขา
ความตระหนัก ชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. โดยมีการประชุม
วางแผนในการแกปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหปรับปรุงในการพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้นและแจง
ให ผู เรี ย นทราบผลการเรีย นอย างตอเนื่องทุ กภาคเรี ย นและประชุมนั กเรี ย น นักศึ กษาที่ มีผ ลการเรีย นต่ํ า
เพื่อใหทราบและหาวิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษาตอไป
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 553 คน จากผูเรียนแรกเขาของรุนทั้งหมด 787 คน คิดเปนรอยละ 70.26 ของผูเรียนทั้งหมด
ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปการศึกษา 2556 (รวมนักเรียนภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2554
(จําแนกตามประเภทวิชา สาชาวิชา สาขางาน)
รอยละของ
จํานวน จํานวน
ผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
นักเรียน ผูสําเร็จ
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา การศึกษา
เทียบแรกเขา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
-สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
14
6
42.85
ปรับปรุง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
45
25
55.55
ปรับปรุง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางานคหกรรมการผลิต
34
20
58.82
ปรับปรุง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
-สาขางานการบัญชี
122
86
70.49
ดี
-สาขางานการขาย
80
45
56.25
ปรับปรุง
-สาขางานการเลขานุการ
84
62
73.80
ดี
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
88
62
70.45
ดี
-สาขางานธุรกิจคาปลีก
35
13
37.14
ปรับปรุง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว
43
35
81.39
ดีมาก
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
-สาขางานการออกแบบ
37
25
67.56
พอใช
-สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค
43
32
74.41
ดี
รวม ปวช.
625
411
65.76
พอใช
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2556 (รวมนักศึกษาภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2555
(จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน)
จํานวน จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
ดําเนินงาน
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานการประกอบอาหาร
17
15
88.23
ดี
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร

- คหกรรมการบริการ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม ปวส.

2

0

0.00

ปรับปรุง

55

53

96.36

ดีมาก

23

19

82.60

ดีมาก

23

22

95.65

ดีมาก

42
162

33
142

78.57
87.65

ดี
ดีมาก

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแรกเขาของรุน ปการศึกษา 2556
ระดับ ปวช./ปวส.
จํานวน
จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ระดับ
ระดับ
นักเรียน
ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
ผลการ
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ดําเนินงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
625
411
65.76
พอใช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
162
142
87.65
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
787
553
70.26
ดี

- 60 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนปรับปรุง สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556
ระดับ ปวช./ปวส.
จํานวน
จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ระดับ
ระดับ
นักเรียน
ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
ผลการ
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ดําเนินงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
13
10
76.92
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6
5
83.33
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
19
15
78.94
ดี

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556
ระดับ ปวช./ปวส. รวมนักเรียน นักศึกษาปรับปรุง (ภาพรวมของสถานศึกษา)
จํานวน
จํานวน รอยละของผูสําเร็จ
ระดับ
ระดับ
นักเรียน
ผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบ
ผลการ
แรกเขา การศึกษา
แรกเขา
ดําเนินงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
625
411
65.76
พอใช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปรับปรุง
13
10
76.92
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
162
142
87.65
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปรับปรุง
6
5
83.33
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
806
568
70.47
ดี

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

- 61 แหลงขอมูล งานทะเบียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.7
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเข า มี ร ะดั บ ผลการดํ า เนิ น งานที่ อ ยู ใ นเกณฑ ดี ม าก มี 1 สาขางาน ได แ ก สาขางานการท อ งเที่ ย ว
รอยละ 81.39
2. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขามีระดับผลการดํ าเนิน งานที่อยูในเกณฑ ดีมาก มี 3 สาขางาน ไดแก สาขางานการบัญชี ,
สาขางานการจัดทั่วไป, สาขางานการตลาด รอยละ 96.36, 95.65, 82.60 ตามลําดับ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.7
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ตองปรับปรุง 5 สาขางาน ไดแก สาขางานธุรกิจคาปลีก สาขา
งานตัดเย็บเสื้อผา, สาขางานอาหารและโภชนาการ, สาขางานการขาย, สาขางานคหกรรมการผลิต รอยละ
37.14, 42.85, 55.55, 56.25, 58.82 ตามลําดับ
2. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ตองปรับปรุงมี 1 สาขางาน ไดแก สาขางานคหกรรมการบริการ
รอยละ 0.00

- 62 ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ จัดใหมีระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2555 โดยมีรูปแบบการติดตามที่หลากหลาย
ความพยายาม
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ทําหนังสือเวียนขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาชั้นปวช. 3 และระดับชั้นปวส. 2 ที่กําลัง
จะจบการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษากรอกที่อยูและขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการทํางาน
3. สํารวจรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ที่ศึกษาตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ที่กลับมาติดตอธุระกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
หรือที่งานแนะแนวฯ
5. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน จากหองเดิมที่เรียนตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6. สํารวจผูสําเร็จการศึกษาโดยวิธีการใชโทรศัพทสอบถาม
7. รวบรวมขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานรายงานคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ผลสัมฤทธิ์ จากการสํารวจขอมูลไดผลเปนดังนี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 556 คน (จากจํานวนนักเรียนแรกเขา จํานวน
626 คน) คิดเปนรอยละ 88.81 แยกเปนระดับชั้นปวช. 394 คน (จากจํานวนนักเรียนแรกเขา
จํานวน 440 คน) คิดเปนรอยละ 89.59 และระดับชั้นปวส. 162 คน (จากจํานวนนักเรียนแรก
เขา จํานวน 186) คิดเปนรอยละ 87.09
2. จํ า นวนของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาต อ ทั้ ง หมด 556 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 88.81 แยกเป น
ระดับชั้นปวช. จํานวน 394 คน คิดเปนรอยละ 89.59 ระดับชั้นปวส. 162 คน คิดเปนรอยละ
87.09 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขาทั้งหมด 388 คน คิดเปนรอยละ 69.78 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 82.23 ระดับชั้นปวส. 64 คน คิดเปนรอยละ
39.50 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอไมตรงสาขาทั้งหมด 66 คน คิดเปนรอยละ 11.87 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 25.38 ระดับชั้นปวส. 5 คน คิดเปนรอยละ 3.08
(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 11.33 แยกเปนระดับชั้น
ปวช. จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.28 ระดับชั้นปวส. 54 คน คิดเปนรอยละ 33.33
(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)

- 63 6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาทั้งหมด 40 คน คิดเปนรอยละ 71.94 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.01 ระดับชั้นปวส. 36 คน คิดเปนรอยละ 22.22
(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
7. จํานวนผู สําเร็จ การศึ กษาที่ทํางานไมต รงสาขาทั้ งหมด 23 คน คิด เปน รอยละ 4.13 แยกเป น
ระดับชั้นปวช. จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.26 ระดับชั้นปวส. 18 คน คิดเปนรอยละ 11.11
(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
8. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขา แยกไดดังนี้
ระดับชั้น ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
12
คน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
29
คน
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
11
คน
สาขาวิชาการบัญชี
128 คน
สาขาวิชาการขาย
33
คน
สาขาวิชาการเลขานุการ
32
คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
75
คน
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
5
คน
สาขาวิชาการโรงแรม
29
คน
สาขาวิชาการออกแบบ
16
คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
24
คน
รวม
394 คน
ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

11
51
16
31
53
162

คน
คน
คน
คน
คน
คน

9. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้น ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
7
คน คิดเปนรอยละ 58.33
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
20
คน คิดเปนรอยละ 68.96
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
5
คน คิดเปนรอยละ 45.45

- 64 สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

110
33
30
70
3
19
8
19
324

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

85.93
100.00
93.75
93.33
60.00
65.51
50.00
79.16
82.23

ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

2
26
10
11
15
64

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

18.18
50.98
62.50
35.48
28.30
39.50

10. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้น ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
5
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
9
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
6
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการบัญชี
13
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการขาย
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการเลขานุการ
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
5
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
2
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการโรงแรม
9
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการออกแบบ
8
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
4
คน คิดเปนรอยละ
รวม
61
คน คิดเปนรอยละ

41.66
31.03
54.54
10.15
0.00
0.00
6.66
40.00
31.03
50.00
16.66
25.38

- 65 ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

4
0
0
0
1
5

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

36.36
0.00
0.00
0.00
1.88
3.08

11. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
4

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

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

00.00
0.00
0.00
2.34
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
4.16
1.01

ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

4
11
1
7
13
36

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

36.36
21.56
6.25
22.58
24.52
22.22

- 66 12. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการบัญชี
2
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการขาย
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการเลขานุการ
2
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการโรงแรม
1
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการออกแบบ
0
คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
0
คน คิดเปนรอยละ
รวม
5
คน คิดเปนรอยละ
ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

1
6
3
1
7
18

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

0.00
0.00
0.00
1.56
0.00
6.25
0.00
0.00
3.44
0.00
0.00
1.26
9.09
11.76
18.75
3.22
13.20
11.11

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

- 67 แหลงขอมูล
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554
3. แบบสํารวจผูสําเร็จการศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.8
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.8
-

- 68 ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึ กษาจั ด ให มีร ะบบการติด ตาม สํ ารวจความพึ งพอใจของสถานศึกษาและ
สถานประกอบที่รับนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในการศึกษา 2555 โดยความรวมมือจากแผนกวิชา
ความพยายาม สถานศึ ก ษาได ใ ช แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของผู ป ระกอบการ/ผู จ า งที่ มี ต อ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี และสอบถามสถานศึกษาที่รับ
ผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอโดยขอคําถามครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดาน ของผูสําเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
1. จากการสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ ที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน
จํานวน 63 ฉบับ สถานประกอบการตอบกลับ 63 ฉบับ จําแนกเปนสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100.00
2. การสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ
พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก
ตารางที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 63 คน มีขอมูลสวนบุคคลดังนี้
สถานภาพสวนบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
ปวช. 3
ปวส. 2

จํานวน
5
58
9
54

รอยละ
7.93
92.06
14.28
85.71

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางประกอบดวย เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.93 และ
เพศหญิง จํานวน 58 คิดเปนรอยละ 92.06 ศึกษาอยูในระดับชั้นปวช. 3 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 14.28
และระดับชั้น ปวส. 2 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 85.71

- 69 ตารางที่ 2 จากการเก็บขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางไดดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการบัญชี
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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

4.60
5.00
4.80
5.00
4.80
4.80
4.60
4.40
4.75

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.80
5.00
4.80
4.40
4.40
4.40
4.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.40
5.00
4.60
4.60
5.00
4.40
4.20
4.60

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

- 70 จากตารางที่ 2 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขาการบัญชี มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด , มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่
(ขับรถ , พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง
พูด อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด , รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด , มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด , ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60)
อยูในระดับมากที่สุด , มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.40)
อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการบัญชี
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 4.80 ) อยูในระดับมากที่สุด , การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมาก
ที่สุด , การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด , การทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40) อยูในระดับมาก , การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40) อยูในระดับมาก , ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการบัญชีใน
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.63) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมาก
ที่สุด
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 4.40 ) อยูในระดับมาก , สามารถนําความรูความสามารถใช ในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด , มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด , สามารถ
เรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด , มีผลงานที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.20) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการบัญชี
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด

- 71 ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ
ลําดับที่

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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
5.00
5.00
4.00
4.50
5.00
5.00
4.50
4.75

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
4.50
4.50
4.00
3.50
3.50
4.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.50
4.85

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

- 72 จากตารางที่ 3 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 สาขาการเลขานุการ มีความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ, พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด
อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (X = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด,
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด
ดั งนั้ น สรุ ป ได ว า สถานประกอบการมี ค วามพึ งพอใจกั บ นั กเรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวช. สาขาวิ ช าการ
เลขานุ การในด านคุ ณ ลั กษณะที่ พึง ประสงค โดยมี คา เฉลี่ ย ( x = 4.75) อยู ในระดั บ ความพึ งพอใจใน
ระดับมากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 5.00 ) อยูในระดับมากที่สุด , การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50 ) อยูในระดับมาก
ที่สุด, การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.50 ) อยูในระดับมากที่สุด , การทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00 ) อยูในระดับมาก , การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50 ) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50 ) อยูในระดับมาก
ดั งนั้ น สรุ ป ได ว า สถานประกอบการมี ค วามพึ งพอใจกั บ นั กเรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวช. สาขาวิ ช าการ
เลขานุการในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.16) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชี พ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่ เรียน โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถ
เรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการ
เลขานุการในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.85) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับ
มากที่สุด

- 73 ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการโรงแรม
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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
5.00
5.00
4.00
4.00
4.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.50

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
4.28

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

- 74 จากตารางที่ 4 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขาการโรงแรม มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่
(ขับรถ, พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด
อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก,
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชากาโรงแรม
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.62) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 4.00) อยูในระดับมาก , การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมากที่สุด ,
การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การทํางานรวมกับ
ผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการโรงแรม
ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.50) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00 ) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมาก
ที่สุด, สามารถเรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มี
ผลงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.00) อยูในระดับปานกลาง, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือก
ทางแกปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.00) อยูในระดับปานกลาง
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชากาโรงแรม
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.28) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับปานกลาง

- 75 ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาการคอมพิวเตอรกราฟก
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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
5.00
4.00
5.00
4.00
4.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

- 76 จากตารางที่ 5 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอรกราฟก มีความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ , พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน
เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.00)
อยูในระดับมาก, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด,
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า สถานประกอบการมี ค วามพึ ง พอใจกั บ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวช. สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรกราฟกในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.62) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 4.00) อยูในระดับมาก , การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด,
การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , การทํางานรวมกับ
ผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมี
ประสิ ทธิ ภ าพ โดยมี ค า เฉลี่ ย ( x = 4.00) อยู ใ นระดั บ มาก , ใช แ ละดู แลรั ก ษาอุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.50) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชี พ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่ เรียน โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 5.00 ) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางานโดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00 )
อยูในระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถเรียนรู
งานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า สถานประกอบการมี ค วามพึ ง พอใจกั บ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวช. สาขาวิ ช าการ
คอมพิวเตอรกราฟก ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.57) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด

- 77 ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ลําดับที่

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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
4.60
5.00
5.00
4.60
4.80
4.80
4.40
4.77

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00
4.80
4.00
4.80
4.40
3.40
4.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก

5.00
5.00
4.80
5.00
4.40
4.40
3.40
4.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด

- 78 จากตารางที่ 6 พบว านักเรี ย น นั กศึกษาในระดั บชั้ น ปวส.2 สาขาวิช าอาหารและโภชนาการ
มีความพึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สดุ , มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ , พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร
(ฟง
พูด อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.80)
อยูในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40)
อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.77) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับ
มากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.80) อยูในระดับมาก
ที่สุด, การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การทํางานรวมกับ
ผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.40) อยูในระดับปานกลาง
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40) อยูในระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากทีส่ ุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด , สามารถ
เรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.40) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.40) อยูในระดับปานกลาง
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการอาหาร
และโภชนาการ ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.51) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด

- 79 ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ลําดับที่

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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
5.00
5.00
4.82
4.88
4.82
4.70
4.00
4.77

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00
4.94
4.94
4.76
4.00
3.88
4.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
4.88
4.70
4.76
4.47
4.17
4.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

- 80 จากตารางที่ 7 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ, พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด
อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.82) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 4.88) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.82)
อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.70) อยูในระดับมากที่สุด,
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.77) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด
ด า นที่ 2 ด า นสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อ สาร โดยมี คา เฉลี่ ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.94) อยูในระดับมาก
ที่สุด , การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.94) อยูในระดับมาก, การทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.76) อยูในระดับมากที่สุด, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00 ) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.58) อยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.44) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด , มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถ
เรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.70) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.76) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.47) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.17) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.71) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด

- 81 ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการตลาด
ลําดับที่

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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
5.00
5.00
5.00
5.00
4.75
4.75
4.75
4.90

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
4.00
5.00
4.75
4.75
3.50
4.50

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
4.75
4.00
3.50
4.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

- 82 จากตารางที่ 8 พบวานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด มีความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ, พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด
อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.75)
อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด,
มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.90) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.00) อยูในระดับมาก,
การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การทํางานรวมกับ
ผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x =4.75 ) อยูในระดับมากที่สุด, ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.50) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด
ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.50) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถ
เรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดยมี
คาเฉลี่ย (x = 3.50 ) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด

- 83 ตารางที่ 9 แสดงค า เฉลี่ ย ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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
4.87
4.75
4.62
4.62
4.25
4.76

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
4.75
4.00
3.87
3.87
4.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
4.87
5.00
4.75
4.37
4.00
3.87
4.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

- 84 จากตารางที่ 9 พบว า นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ปวส.2 สาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป
มีความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ , พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด
อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด , รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.87) อยูในระดับมากที่สุด , รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย
(x =
4.62 ) อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.62)
อยู
ในระดับมากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิง่ เสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยู
ในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.76) อยูในระดับความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 5.00) อยูในระดับมาก
ที่สุด, การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75 ) อยูในระดับมากที่สุด , การทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, การใชวัสดุในการปฏิบัติงาน อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.87 ) อยูในระดับมาก, ใชและดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือตามหลักการ
และกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.87) อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.41) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00 ) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.87)
อยูในระดับมากที่สุด, มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถ
เรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75 ) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.37) อยูในระดับมาก , สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 3.87 อยูในระดับมาก
ดังนั้นสรุปไดวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชากาจัดการ
ทั่วไป ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.55) อยูในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

- 85 ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูประกอบการ / ผูจางงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ลําดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรบั มอบหมาย
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
การทํางานรวมกับผูอนื่
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

4.90
5.00
4.60
4.70
4.80
4.80
4.80
4.50
4.76

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85
5.00
4.80
4.75
4.00
4.35
4.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
4.90
4.85
4.60
4.25
4.05
4.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

- 86 จากตารางที่ 10 พบว า นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ปวส.2 สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ
มีความพึงพอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ดานที่ 1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.90) อยูในระดับมากทีส่ ุด, มีความรูความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ (ขับ
รถ , พิมพดีด ฯลฯ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด
อาน เขียน) โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด , รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ โดย
มีคาเฉลี่ย (x = 4.70) อยูในระดับมากที่สุด, รูจักแกปญหาเฉพาะหนา มีความคิดสรางสรรค โดยมีคาเฉลี่ย (x
= 4.80) อยูในระดับมากที่สุด, มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนนอมและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย
( x = 4.80)
อยูในระดับมากที่สุด, ขยันอดทน ตรงตอเวลาและเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.80)
อยูในระดับ
มากที่สุด, มีความซื่อสัตย สุจริต ละเวนจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.50 อยูในระดับ
มากที่สุด
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า สถานประกอบการมี ค วามพึ ง พอใจกั บ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวส. สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.76) อยูในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
ด านที่ 2 ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป ความรู และทั กษะการสื่ อสาร โดยมี คาเฉลี่ ย
(x = 4.85) อยูในระดับมากที่สุด, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00) อยูในระดับมาก
ที่สุด , การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.80) อยูในระดับมากที่สุด, การทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.75) อยูในระดับมากที่สุด, การใชวัสดุ ในการปฏิบัติงาน อยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.00) อยูในระดับมาก , ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 3.35) อยูในระดับมาก
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า สถานประกอบการมี ค วามพึ ง พอใจกั บ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวส. สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.62) อยูในระดับ
ความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด
ดานที่ 3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีความรูและความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีคาเฉลี่ย
(x = 5.00) อยูในระดับมากที่สุด, สามารถนําความรูความสามารถใชในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 5.00)
อยูในระดับมากที่สุด , มีการวางแผนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.90) อยูในระดับมากที่สุด , สามารถ
เรียนรูงานและมีการพัฒนางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.85) อยูในระดับมากที่สุด, มีผลงานที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.60) อยูในระดับมาก, สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ปญหา โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.25) อยูในระดับมาก, ใชขอมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแกปญหา
โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.05) อยูในระดับมาก
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า สถานประกอบการมี ค วามพึ ง พอใจกั บ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวส. สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (x = 4.66) อยูในระดับความพึงพอใจ
ใน ระดับมากที่สุด

- 87 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของสถานศึ กษาที่รั บ ผูสํ าเร็ จ การศึกษาเข าศึ กษาต อที่ มีตอคุ ณภาพ
3 ดานของผูสําเร็จการศึกษา พบวา
1. วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี เป น สถานศึ กษาที่ รั บ นั กเรี ย น นั กศึ กษาผู สํ าเร็ จ การศึ กษาใน
ป 2555 มี ค วามพึ ง พอใจต อนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาต อ คุ ณ ภาพทั้ ง 3 ด า นของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
อยูในระดับ มาก
2. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษาที่เขาศึกษาตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จ
การศึกษา อยูในระดับ มาก
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)

แหลงขอมูล
1. งานแนะแนว
2. แผนกวิชา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.9
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีการศึกษาตอและไดงานทําตรงตามสาขา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.9
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 88 เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

1.1 รอยละของผูเ รียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

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

1.6 รอยละของผูเ รียนที่

ดีมาก

รอยละ 80 ขึ้นไป

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
ดี

3
2
1
5
4
3
2
1



พอใช

5

-

-
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ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

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, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 1.5

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คา ของการ
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
4
3
2
1

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



ดี



ดีมาก



ดีมาก

- 90 มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการดําเนินงานโดยการจัดทําโครงการตามแผนงาน
และดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ และจัดการ
ศึกษาในระบบทวิภาคี จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา เพื่อสนองความตองการของสถาน
ประกอบการ และนําไปสูประชาคมอาเซียนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการสอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 D
ความพยายาม ในการจั ด การเรี ย นการสอน วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พรรณบุ รี ใช ห ลั กสู 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
หลักสูต รเนน การมีทักษะ การปฏิ บัติ งานควบคู กับ การเรี ยนรูภ าคทฤษฏี วิทยาลัยฯได จัด แผนการเรีย นให
นักเรียนนักศึกษาไดมีการฝกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน มีการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายใน
สถานศึ กษานอกจากนี้ ยังได กําหนดให มีการติ ดตามดู แล โดยการนิเทศการฝกงาน อยางนอยภาคเรีย นละ
4 ครั้ง และใหครูผูสอนปรับปรุงแผนการสอน โดยการจัดกิจกรรมที่มุงสงเสริมทักษะใหแกผูเรียน
ในการพั ฒ นาหลั กสู ต ร เนื่ องจากหลั กสู ต รที่ นํ ามาใช เ ป น หลั กสู ต รที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ กษาเป น ผู จั ด ทํ าซึ่ ง เป น หลั กสู ต รฐานสมรรถนะทุ ก รายวิ ช าดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั กสู ต รจึ งขึ้ น อยู กั บ
หนวยงาน วิทยาลัยฯจัดใหมีการประชุมและพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ และพัฒนาหลักสูตร
โดยการจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และมีการเตรียมตัวเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนโดยการจัดครูชาวตางประเทศมาทําการสอนใหแกนักเรียนนักศึกษา ในรายวิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร และรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้วิทยาลัยยังไดจัดทําโครงการตางๆ
เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูการเรียนรู และการพัฒนาความรูสูความเปนสากล เปนตน
ในดานการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- 91 ผลการดําเนินงาน จากผลการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา มีการปรับปรุงรายวิชา โดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ อใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของของสถานประกอบการ ประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
การพิจารณาอยูในระดับดี
วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พ รรณบุ รี มีจํ านวนสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอนในระดั บ ปวช. 6 สาขาวิ ช า
13 สาขางานโดยมีรายวิชาที่เปดสอนและไดมีการพัฒนา ดังนี้
ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนและมีการพัฒนา
ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตร

- ผาและเครื่อง
แตงกาย
- อาหารและ
โภชนาการ
- คหกรรม

การตัดเย็บเสื้อผา
ออกแบบเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
คหกรรมการผลิต

จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด
49
48
48
43
48

2. ประเภท
วิชาพาณิชย
กรรม

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)

48
49
51
52
43

48
49
51
52
43

100
100
100
100
100

3. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
4. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

การโรงแรมและ การทองเที่ยว
การทองเที่ยว

43

43

100

ศิลปกรรม

48
45

48
45

100
100

ประเภทวิชา

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

สาขาวิชา

สาขางาน

การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก

จํานวน
รายวิชาที่มี
การพัฒนา
49
48
48
43
48

คิดเปน
รอยละ
100
100
100
100
100

- 92 หลักสูตร

ประเภทวิชา

ประกาศนียบัตร 1. ประเภทวิชา
วิชาชีพชั้นสูง คหกรรม
พุทธศักราช
2546 (ปวส.)
2. ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
- อาหารและ
โภชนาการ
- เทคโนโลยีผา
และเครื่องแตงกาย
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวน
จํานวน
คิดเปน
สาชางาน
รายวิชา รายวิชาที่
รอยละ
ทั้งหมด มีการพัฒนา
หลักการประกอบอาหาร
35
35
100
การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
ชั้นสูง
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

คาเฉลี่ย

36

36

100

34
34
35
34

34
34
35
34

100
100
100
100

756

756

100

และในปพุทธศักราช 2556 ไดมีการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 เปนปแรก ดังนั้น
จํานวนรายวิชาจึงคิดเฉพาะปการศึกษา 2556 เทานั้นตามรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนและมีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556
หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

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

- ผาและเครื่อง
แตงกาย
- อาหารและ
โภชนาการ
- คหกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
3. ประเภทวิชา การโรงแรมและ
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
ทองเที่ยว
4. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
ศิลปกรรม

คาเฉลี่ย

สาขางาน
เสื้อผาแฟชั่น

จํานวน จํานวน
คิดเปน
รายวิชา รายวิชา
รอยละ
ทั้งหมด ที่มีการพัฒนา
22
22
100

อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
การโรงแรม

22
20
22
23
23
24
23
22
21
25

22
20
22
23
23
24
23
22
21
25

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต

24
24

24
24

100
100

285

285

100

- 93 ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนรายวิชา
ที่ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

ประกาศนียบัตร ผาและเครื่องแตงกาย
วิชาชีพ (ปวช.)
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
พณิชยการ

การโรงแรมและการทองเที่ยว
ศิลปกรรม
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
วิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(ปวส)
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางานที่เปดสอน
ตัดเย็บเสื้อผา
ออกแบบเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร(ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก
การทองเที่ยว
การโรงแรม
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต
การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
หลักการประกอบอาหาร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ผลการปฏิบัติการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับ ปวช. 6 สาขาวิชา 13 สาขางานและระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา 5 สาขางานรวม 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546
คิดเปนรอยละ 100

- 94 ในดานการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
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
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. งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. งานความรวมมือ
3. แผนการเรียน
4. แผนการสอน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.1
1. สถานศึกษาโดยครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ3 ดี
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.1
-

- 95 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนทุก
รายวิชา และใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกหนวยการสอน มีการสอนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
ทุกรายวิชา และทุกหนวยการเรียน
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนใหมี
คุณภาพทุกรายวิชา ใหมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่หลากหลาย และทุกหนวยการสอน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของผูเรียน และมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการ จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา และทุกหนวยการเรียน และครูผูสอน
จัดทํารายงานผลการใชแผนการสอนทุกภาคเรียนนอกจากนี้ยังไดนิเทศการสอนของครูทุกคนโดยฝายบริหาร
ที่ มีการแต งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ น การนิ เ ทศ และมี ก ารชี้ แ จงการประเมิ น อย างชั ด เจนอย างชั ด เจนทุ ก
ภาคเรียน และนําผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประกวด
การเขียนแผนการสอน มีการมอบรางวัล และเกียรติบัตรใหแกผูที่ชนะเลิศ
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดําเนินการดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีผลการประเมิน
อยูในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

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

 ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 96 แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการสอน
แผนการเรียน
ตารางสอน
รายงานการใชแผนของครู
ขอมูลจํานวนครูผูที่ทําการสอน

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.2
ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.2
-

- 97 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียน
การสอนตามแผนการสอนและจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา โดยการปรับวิธีเรียนและใชเทคนิควิธีการสอนที่
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
Baseในแผนการสอน และสงเสริมใหผูสอนจัดทําสื่อและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการสอน
บันทึกหลังการสอน และนําผลของปญหามาแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําวิจั ย
ในชั้นเรียนอยางนอยคนละ 1 รายวิชา ในทุกภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการปฏิบัติตามกิจกรรมดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในระดับ 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

- 98 แหลงขอมูล
1. รายงานการนิเทศการสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. สื่อการสอน
5. วิจัยในชั้นเรียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.3
1. ครูผูสอนมีการบูรณาการ และปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน
2. สถานศึกษามีการนิเทศการสอนของครูรวมกับแผนกวิชา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.3
-

- 99 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
ผลสัมฤทธิ์ จากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มี
ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผล 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

 ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 100 แหลงขอมูล
1. จํานวนครูผูสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. เอกสารการวัดผลและประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอน
5. เกณฑการวัดผลและประเมินผล
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.4
1. ครูผูสอนมีการวัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่หลากหลาย
2. ครูผูสอนมีการวัดผล ประเมินผลในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.4
-

- 101 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
142 แหง
1 ครั้ง
4 ครั้ง/ภาคเรียน
3 ครั้ง
1 ครั้ง

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 102 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
-

- 103 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

- 104 สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

- 105 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
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
กรรมการ การประชุ ม วาระการดํ ารงตํ า แหน ง และการพ น จากตํ าแหน ง ของคณะกรรมการวิ ทยาลั ย
พ.ศ. 2553 โดยใหความสําคัญในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ
หลักนิติธรรม 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 เพื่อพัฒนาแนวทางการดํา เนินงานของวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผลสัมฤทธิ์
1. คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได รั บ การประเมิ น จาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา โดยผลการประเมินอยูในระดั บ
ดีมาก ( X = 4.50)
2. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 106 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. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2556
และครั้งที่ 2/2556
4. รายงานความคิดเห็นที่มีตอความพึงพอใจ และคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.1
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.1
-

- 107 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี ได มีความตระหนั กในการจั ด ทํ าแผนการบริ ห าร
จัดการสถานศึกษาโดยไดรวมกันคิดและวางแผน เริ่มตั้งแตการเขียนโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
ปการศึกษา 2555-2557วางแผนการประชุม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาดังกลาว
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานวางแผนและงบประมาณไดเขียนและเสนอ
โครงการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาสถานศึ กษา ป การศึกษา 2555-2557 ในแผนปฏิ บั ติ การสถานศึ กษา ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 10 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกลยุทธที่ 21 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน
สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ดังนี้
1. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได ร ว มกั น ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
3 ปการศึกษา 2555-2557โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และบุคลากร ไดรว มกันวิเคราะหเชิงกลยุทธทั้ง
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
การอาชีวศึกษารวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีซึ่งเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีก 3 ปขางหนาซึ่งเปนการสรางความมั่นใจไดวาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนา
คุณภาพใหเปนองคกรจัดการศึกษาที่มปี ระโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางแทจริง
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยยึด ถือวิ สัย ทัศน พั นธกิจ กลยุทธ ตั วชี้ วัด เป าหมาย ตลอดจนโครงการและกิ จกรรม จาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปที่ไดจัดทําไวแลวขางตน โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึ ก ษา ร ว มกั น พิ จ ารณาแผนงาน โครงการ กิ จ กรรมที่ จ ะก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาผู เ รี ย นและวิ ท ยาลั ย
ตลอดจนพิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดรวมทั้งไดผาน
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 โดยทําหนังสือจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังไดเผยแพรไปวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนครู บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาดวย

- 108 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่ เสนอตามแผนปฏิบัติ
การประจํ า ป ง บประมาณที่ ไ ด ว างแผนไว ซึ่ ง ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มผ า นระบบหั ว หน า ชั้ น ชมรมวิ ช าชี พ
องคการวิชาชีพ ระบบงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในสวนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสวนรวมโดยผานแผนกวิชา และผานสายบังคับบัญชาของหัวหนางานและรองผูอํานวยการ ซึ่ง
ในแตละภาคเรียนมีผูเรียน ครู และบุคลากรเขารวมโครงการและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนงาน
และโครงการอยางครบถวน สมบูรณ และตอเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนไดรับความรวมมือจากทุก
ฝายในสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 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 ผลการใชง บประมาณ 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 และเสนอขอเสนอแนะ
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

 ตองปรับปรุงเรงดวน

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

- 109 แหลงขอมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2555-2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
6.ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรม
7.แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
8. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่3.2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอโดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่3.2

-

- 110 ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
อัต ลักษณ ที่ว า “ทั กษะดี มี วินั ย” โดยได รว มกั นคิ ดและวางแผนเพื่ อประชุมแต งตั้ งคณะทํางาน การเขีย น
โครงการของงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยฝายและงานที่เกี่ยวของไดเขียนโครงการและ
กิจกรรมเพื่ อรวมกันพัฒ นาผูเ รียนใหเปน ไปตามอัตลั กษณนั กเรีย น นักศึกษา ที่วา “ทักษะดี มีวินัย ” และ
เอกลักษณของสถานศึกษาที่วา “กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปรัชญาวิทยาลัยที่วา
“ความรูดี มีวินัย น้ําใจนักกีฬา”
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันกําหนดอัตลักษณนักเรียนนักศึกษาวา “ทักษะดี มีวินัย”
และเอกลักษณของวิทยาลัยที่วา “กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ”โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และ
บุคลากร ตลอดจนนั กเรี ย น นั กศึ กษา และชุ มชนรวมทั้ งได ผ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึ กษาและคณะกรรมการวิทยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุพรรณบุ รี เข ามามี ส วนร ว มในการใหคําปรึ กษา 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
พิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดรวมทั้ งไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จะกอใหเกิดการ
พัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ ที่ไดเสนอตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณที่ไดวางแผนไว ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมผานระบบหัวหนาชั้น ชมรมวิชาชีพองคการวิชาชีพ 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
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

- 111 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะ
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. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2555-2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
6.ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณ
7.รายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่3.3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของนักเรียน
นักศึกษา และเอกลักษณของสถานศึกษา ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอโดยเนนการเขามามีสวนรวม
ของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่3.3

-

- 112 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใช
ภาวะผู นํ าและการมี ส ว นร ว มของผู ที่ เ กี่ ย วข อง มี วิ สั ย ทั ศ น ในการบริ ห ารงานของวิ ทยาลั ย ด านวิ ช าการ
ด า นกิ จ กรรม โดยการมี ส ว นร ว มกั บ ทุ ก ภาคส ว น ประกอบด ว ย ครู ผู ป กครอง นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
สถานประกอบการ หนวยงานราชการ ชุมชน และคณะกรรมการวิทยาลัย
ความพยายาม ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารชี้ แ จงข า วสาร นโยบาย ในรู ป แบบการประชุ ม ครู
บันทึกขอความ การมอบหมายงานใหครูและบุคลากรตรงตามความรูความสามารถ มีการตรวจสอบติดตาม
ผล และการสรุป รายงานผลการปฏิ บัติงาน ตลอดจนการบริห ารงานของผู บ ริห ารที่ สอดคลองกับ แผน
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 “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจะเปน
องคกรจัดการเรียนรู และบริการวิชาชีพใหผูเรียนมีคุณภาพควบคูคุณธรรม สถานประกอบการ และชุมชน
มีส  วนร วมในการจัด การศึ กษา มีการพัฒ นาบุ คลากรอย างต อเนื่ อง ทั้ งด านวิ ช าชีพ งานวิ จัย และกาวทั น
เทคโนโลยีภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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
ทิศทางการดําเนินงานและการจัดการ
วิทยาลัยฯ ไดบริหารงานโดยการมอบหมายหนาที่การทํางานใหกับผูที่เกี่ยวของแตละฝายตามระเบียบ
การบริ ห ารสถานศึ กษา ป 2552 มี คําสั่ งของสถานศึกษาที่ มอบหมายหนาที่ ราชการในแตล ะปการศึ กษา
ใหมีอํานาจการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตของระเบียบหนาที่ตามคําสั่ง

- 113 4. มีกระบวนการจัดการความรูที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใชสถาน
ศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
5. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารสถานศึกษาในทุกระบบที่เกี่ยวของโดยการพึ่งตนเองในเบื้องตนใหได
มากที่สุด ในดานงบประมาณ บุคลากร งบลงทุน รวมถึงการบริการชุ มชน สถานศึกษาไดระดมทรัพยากร
งบกลางของงบประมาณ และงบที่ ได จ ากการจํ าหน ายผลิ ต ผลงานการค า มาใช จ  ายในการจั ด การศึ กษา
ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑเพิ่มเติมใหแผนกวิชาตางๆ
6. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ
7. วิทยาลัยฯ มีการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กอนเปดภาคเรียนที่ 1 ของทุก
ปการศึกษา และประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ระหวางภาคเรียน รวม 2 ครั้ง
8. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ไดอยางตอเนือ่ งและ
หลากหลาย
9. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน การ
พัฒนานําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
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 นของหน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน ได ให ความร ว มมื อเป น อย างดี ในด านการบริ ห ารจั ด การพั ฒ นา
สถานศึ กษา ได บริ ห ารงานจนได รั บ ความร ว มมื อจากบุ คลากรภายนอกในการเข ามามีส  ว นร ว มพั ฒ นา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาอาคารสถานที่ การรวมบริจาค
ทุนการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือดานคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่ออื่นๆ ให
นักเรียน นักศึกษา ไดใชเรียนรูอยางทั่วถึง ปรับปรุงศูนยวิทยบริการการเรียนรู ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนหญิง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักเรียน นักศึกษา การจัดงานมหัศจรรยวันอาชีวะ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
โครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนการทําธุรกิจ SME ใหการอบรมเพิ่มความรู ใหนักเรียน
นักศึกษาที่สนใจทํากิจกรรมสนองความตองการของชุมชน ประกอบดวย โครงการปฏิบัติการเพื่อใหบริการ

- 114 ประชาชน การอบรมวิชาชีพระยะสั้น การสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
พลานามัย การพัฒนาชุมชนและศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน เปนตน
10. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัด
กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกของแผนกวิชา
เพิ่มขึ้น การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑการศึกษาเพิ่มมากขึน้ อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณในดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
และงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พัฒนาบุคลากรดานการฝ
กอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดโครงการอบรมบุคลากร
ในดาน ตางๆ เชน โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร การอบรมใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ RMS 2011
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โครงการลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
เปนตน
ในสวนของการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหครูทุกคนจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง งานวิจัยแผนกวิชา 10% ของครูทั้งหมดในแตละแผนกวิชา และตองมีการ
พัฒนาไปสูชุมชนดวย นอกจากนี้ยังไดสรางแรงจูงใจใหแกครู โดยการมอบเกียรติบัตรแกครูที่ทําวิจัยไดในระดับ
ดี และระดับดีเดน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ อีกทั้งยังเผยแพรงานวิจัยของครูไปสูสาธารณชนและยังไดพัฒนา
ในดานตางๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดทําประกันคุณภาพของแผนกวิชา แผนพัฒนาแผนกวิชา รายงานการ
ประเมินตนเองของครู พัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ หอง Internet Information
ใหปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 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

- 115 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 2556
2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2556
3. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557
5. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
6. คําสั่งแตงตั้งและมอบหมายงานตามระเบียบวาดวยการบริหารสถานศึกษา ป 2556
7. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปการศึกษา 2556 – 2557
8. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. รายงานการประชุมครู ป 2556
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ป 2556
11. รานงานการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ป 2556
12. ข อ แนะนํ า ของคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย เช น
การปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา การใหความรูแกนักเรียน นักศึกษาเรื่อง AEC การเผยแพรผลงานของ
สถานศึกษา การจัดงาน “เขียว – เหลือง สามัคคี 72 ป รวมใจ” การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน เปนตน
13. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.4
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
4. สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งตามคําสั่งของวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
5. สถานศึกษามีการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชีท้ ี่ 3.4
-

- 116 ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก งานศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศมี ภ าระงานที่ ต อ งเก็ บ รวบรวม และให บ ริ ก ารข อ มู ล
ตลอดจนดูแลระบบเครือขายทั้งหมดของสถานศึกษา จึงมีการวางแผนการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยจัดทําโครงการประจําปการศึกษา โดยนําผลจากการประเมิน
การดําเนินงานในปการศึกษาที่ผานมา เปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานในปปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการผูเกี่ยวของ และมอบหมายหนาที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร และระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษา มีการวางแผนใหความรูในการใชบริการและการเขาถึงขอมูลกับครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
ความพยายาม สถานศึกษามีการตรวจเช็ค และพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นฐานดวยคอมพิวเตอร โดยขอมูลมี
ความถูกตอง ทันสมัยเปนปจจุบัน สามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็ว ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีระบบ
ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและสามารถทําใหเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก
ผานระบบเครือขายแบบมีสาย และ แบบไรสายมีการจัดลําดับความสําคัญ และความปลอดภัยในการเขาใช
งานระบบฐานขอมูล โดยกําหนดสิทธิการเขาใชงานตามระดับผูใชงานไดแก ผู ดูแลระบบ บุคลากร นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา ผู ป กครองหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไป จั ด ทํ า ระบบแสดงตั ว ตนเข า ใช ง านระบบอิ น เทอร เ น็ ต ตาม พรบ.
คอมพิวเตอร 2550 (Log File) วิทยาลัยฯ มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการประกอบการ
ตัดสินใจเสมอ ไดแก ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่วิทยาลัยฯ มีระบบการปองกันขอมูลโดยใชระบบ
Hardware และ Software อีกทั้งระบบสํารองขอมูลโดยผูดูแลระบบ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยเก็บขอมูลความคิดเห็นจากครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษา และนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือขาย และฐานขอมูล
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
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 และใชประโยชนจากระบบฐานข อมูลสารสนเทศใหเกิดคุณประโยชน
สูงสุดตอผูใชและสถานศึกษา

- 117 ผลสัมฤทธิ์ มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สามารถใชงาน Internet ไดทุกพื้นที่ในสถานศึกษา และ
มีฐานขอมูลสารสนเทศเรียกใชงานดวยโปรแกรม RMS 2012 และเผยแพรขอมูลขาวสารผานเวปไซต
สถานศึกษาภายใตชื่อ www.spvc.ac.th ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง ที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ
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

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

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 118 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 เปนตน จัดทําโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา รณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องใน
วันตอตานสิ่งเสพติดสากล และโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและการควบคุมความเสี่ยงดานสังคม
โดยมีโครงการตาง ๆ เชน เครื่องแบบสวย รณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
ทอดผาปาวาเลนไทน การจัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันการควบคุมความเสี่ยงดานการพนัน
และการมั่วสุม การเสริมสรางประสบการณคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเยาวชน
คนดีศรีสุพรรณ
ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2556 มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษา
เกิดขึ้นกับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เปนความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุการใชรถจักรยานยนต ซึ่งคิดเปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับจํานวนครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 2.5 ความเสี่ยง
ดานทะเลาะวิวาท เกิดขึ้นรอยละ 0.64
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

- 119 แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.6
1. ความเสี่ยงดานตางๆ สามารถปรับปรุงแกไขควบคุมใหลดลงไดอยางตอเนื่อง
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.6
-

- 120 ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายที่มุงเนนความตะหนักในการจัดระบบดูแลนักเรียน โดย
มีการจัดการปฐมนิเทศ มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือขายผูปกครองดูแลผูเรียนสนับสนุนทุนการศึกษา
แกผูเ รียน มีระบบดูแลผูเรีย นกลุมเสี่ย งและสงเสริมผูเ รียนที่ มีปญญาเลิ ศ ตามแนวนโยบายของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพระราชบัญญัติของการศึกษาแหงชาติ คือ เกงดีและมีความสุข
ความพยายาม งานครูที่ปรึกษาไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน งานปกครอง งานแนะแนว
งานสวัสดิการพยาบาล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรับการดูแลในทุกดานอยางทั่วถึง ตลอดปการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดการปฐมนิเทศผูเรียนใหมปละ 1 ครั้ง และจัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ตอง
มีการฝกงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ปวช. 1 ครั้ง ปวส. 1 ครั้ง)
2. วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาประจําหองเรียนจํานวน 1 คนตอ 1 หองเรียน มีการจัดตาราง
การเขาพบผูเรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง (1 ชั่วโมง) โดยกําหนดลงในตารางเรียนของผูเรียนและตารางสอนของครูที่
ปรึกษา โดยครูที่ปรึกษาตองเขาพบผูเรียนตามตารางและมีการรายงานเปนเอกสารการเขาพบเพื่อสรุปถึง
จํานวนผูเขาพบ สภาพปญหาที่ไดแกไข ตลอดจนใหคําปรึกษาแกผูเรียนในดานตางๆ จํานวนในการเขาพบภาค
เรียนละ 17 ครั้ง
3. วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบเครือขายผูปกครอง ซึ่งเปนตัวแทนจากผูปกครองของทุกแผนก รวม
ปรึกษาและชวยดูแลผูเรียน มีการแตงตั้งโดยจัดทําเปนคําสั่งของวิทยาลัยฯ ในสวนของผูปกครองและไดจัดทํา
โครงการผูประสานสิบทิศที่เปนเครือขายในการดูแลผูเรียนระดับหองเรียนหองละ 5 คน
4. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน
ผูเรียนที่รองขอ มีการระดมทุนในการใหทุนการศึกษาทั้งทางตรงเชนการขอรับการบริจาคจากผูมีอุปการคุณ
คณะครู อาจารย สมาคมศิ ษ ย เ ก า หน ว ยงาน มี ก ารจั ด สรรเงิ น ทุ น อย างมี ร ะบบแบบแผนที่ ชั ด เจน อี กทั้ ง
ประสานงานกับกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหผูกูทราบถึงหลักเกณฑในการกูยืมเงินอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนการดูแลการใชจายเงินใหเปนไปอยางประหยัด ครูที่ปรึกษามีบทบาทสําคัญในการดูแลการใช
จายเงินและติดตามผลการเรียนตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เพื่อใหผูกูมีคุณสมบัติที่ครบถวนในการกูยืมเงิน
ในภาคเรียนตอไป
5. วิทยาลัยฯ มีการคัดกรองผูเรียนเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมที่มีปญญาเลิศ
เมื่อเปดภาคเรียน งานครูที่ปรึกษาจะจัดทําแบบคัดกรองเพื่อใหครูที่ปรึกษาประเมินผูเรียน สรุปแยกเปนกลุม
เพื่อความสะดวกในการดําเนินการดูแล

- 121 6. วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมผูเรียนที่มีปญญาเลิศทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรม โดยการสนับสนุน
จัดหา จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ
ตารางแสดงกิจกรรมหรือโครงการ
ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ผลการ หมายเหตุ
ลําดับ
โครงการหรือกิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ที่
ที่ปฏิบัติ ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
ผูเรียน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
1. ปฐมนิเทศ
งานแนะแนว
29
803
3 พ.ค. 56
100
118/56
นักเรียน นักศึกษาใหม
2. ปฐมนิเทศการฝกงาน งานทวิภาคี
37
485
9 พ.ค. 56
100
88/56
ระดับ ปวช.
3. การปฐมนิเทศการ
งานทวิภาคี
19
191 12 ต.ค. 56
100
656/56
ฝกงานระดับ ปวส.
4. การนิเทศนักเรียน
งานทวิภาคี
37
485
12 พ.ค. –
100
309/56
ฝกงาน 1/56
15 ก.ย. 56
5. การนิเทศนักศึกษา
งานทวิภาคี
19
191
15 ต.ค. –
100
706/56
ฝกงาน 2/56
14 ก.พ. 57
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. การแตงตั้งครูที่ปรึกษา งานครูทปี่ รึกษา
65
1,961
มี.ค. 56
100
63/56
ประจําป 2556
7. การจัดตารางการเขา งานวิชาการ
65
1,961
พ.ค. 56
100
63/56
พบครูที่ปรึกษาราย
สัปดาห
8. การเขาพบครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา
65
1,961 ตามตาราง
100
63/56
ประจําสัปดาห
9. การติดตามการเขาพบ งานครูทปี่ รึกษา
65
1,961
17 ครั้ง/
100
63/56
รายสัปดาห
ภาคเรียน
10. การสรุปผลการเขาพบ หัวหนางานครูที่
65
1,961
1 ครั้ง /
100
63/56
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ปรึกษา
ภาคเรียน
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมดูแลผูเรียน
11. การประชุมผูป กครอง งานครูทปี่ รึกษา
65
1,863 9 พ.ค. 56
94.60 154/56
ภาคเรียนที่ 1

- 122 ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ผลการ
ลําดับ
โครงการหรือกิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ที่
ที่ปฏิบัติ ดําเนินการ
ครู
ผูเรียน
12. การประชุมผูป กครอง งานครูทปี่ รึกษา
65
1,779 8 ต.ค. 56
92.80
ภาคเรียนที่ 2
13. การแตงตั้งเครือขาย งานครูทปี่ รึกษา
ผูปกครอง
20 ก.พ. 56
ผูปกครอง
จํานวน 12 คน
14. แตงตั้งเครือขายระดับ งานครูทปี่ รึกษา
65
325 30 มิ.ย. 56
100
หองเรียน
(ประสานสิบทิศ)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน
อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูรองขอ
15. โครงการจัดหา
งานแนะแนว
มิ.ย. – ก.ค. 2 โครงการ
100
ตลอดป
โครงการ
ทุนการศึกษา 2556

หมายเหตุ
(คําสั่ง)
673/56
409/56
856/56

16. การยื่นความประสงค งานแนะแนว
65
215
มิ.ย. 56
73.95
ขอรับทุนการศึกษา
17 พิธีมอบทุนการศึกษา งานแนะแนว
65
159 19 ก.ค. 56
100
2556
18 การยื่นความประสงค งานแนะแนว
275 มิ.ย. – ก.ค.
การกูยืมเงิน กยศ.
56
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูที่มีปญ
 ญาเลิศ
19. การคัดกรองผูเรียน
ครูที่ปรึกษา
65
1,961
พ.ค. 56
100
20. การสรุปผลการคัดกรอง งานครูทปี่ รึกษา
65
41
15 มิ.ย. 56
100
21. กลุมเสี่ยงโครงการ
งานปกครอง
65
41
ส.ค. 56
100
เยี่ยมบาน
22. กลุมเสี่ยงผลการเรียน งานครูทปี่ รึกษา
65
118
มิ.ย. 56
100
ต่ํากวา 2.00
170
ต.ค. 56
100
23. กลุมเสี่ยง : ดาน
งานสวัสดิการ
65
1,961
พ.ค. 56
100
สุขภาพการตรวจ
พยาบาล
สุขภาพ
24. โครงการแฟมพัฒนา งานครูทปี่ รึกษา
65
325
ก.ย. 56
100
รายหอง
ก.พ. 57
100
25. โครงการสมุด
งานครูทปี่ รึกษา
65
1,961
ก.ย. 56
100
ประจําตัวผูเรียน
ก.พ. 57
100

-

การศึกษา

ตอเนื่อง

837/56

-

477/56
393/56

281/56
281/56
208/56
281/56
97/56

-

- 123 ลําดับ
โครงการหรือกิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ที่
26. โครงการเพื่อนใจวัยรุน งานครูทปี่ รึกษา
27. ปจฉิมนิเทศ
งานแนะแนว
28. เกียรติบัตรเรียนดี
งานครูทปี่ รึกษา
29. เกียรติบัตร ประพฤติดี งานครูทปี่ รึกษา
และเครื่องแบบสวย
งานปกครอง

ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ผลการ หมายเหตุ
ที่ปฏิบัติ ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
ผูเรียน
65
225 15 ก.ค. 56
100
590/56
21
ปวช. 3 7 ก.พ. 56
100
ปวส. 2
65
44
12 ก.ค. 56
100
440/56
40
100
65
24 ม.ค. 56
41/57
60
100

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

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

แหลงขอมูล งานครูที่ปรึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.7
สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.7
-

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 124 ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ไ ด มี ค วามตระหนั ก ในการพั ฒ นาและดู แ ล
สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการโดยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันคิดและวางแผนเขียนโครงการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา
ดังกลาว
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและ
หองสมุด ไดเขียนและเสนอโครงการเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ
ใชอาคารสถานที่ ห องเรี ยน หองปฏิบั ติการ โรงฝ กงาน ศูน ยวิ ทยบริ การลงในแผนปฏิบั ติการสถานศึ กษา
ประจําป ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการดังนี้
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 11 โครงการ มีดังนี้
1.1 สวม HAS
1.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
1.3 เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
1.4 การซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต
1.5 ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็น
1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน
1.7 ปรับปรุงหองเรียน
1.8 ทาสีพื้นสนาม
1.9 ซอมแซม หลังคาอาคารเรียน
1.10 จัดสรางตาขายกันนกอาคาร 2
1.11 ปรับปรุงหองน้ําอาคาร 2
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการตามโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ซึ่งสอดคลองตามแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 11 โครงการ

- 125 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝาย ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาใน 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 ศูนยวิทยบริการโดยรวมเฉลี่ย
มีคาเทากับ 3.88 ซึ่งอยูในระดับมาก รายละเอียดมีดังนี้
ดาน
1. สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
2. หองเรียนและหองปฏิบัติการ
3. แหลงเรียนรู หองสมุด ศูนยการเรียนรู และอินเทอรเน็ต
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

คาเฉลี่ย
3.97
3.94
3.87
3.77
3.88

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะจาก
การดําเนินโครงการ จํานวน 11 โครงการ ในปการศึกษา 2556มาปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และศูนยวิทยบริการ ตอไป
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

- 126 แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรม
4. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
5. รายงานการประเมินความพึงพอใจ
6.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่3.8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยเนนการเขามามีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายและผูเรียน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่3.8

-

- 127 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 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมี
การจัดหาวัสดุ อุปกรณตามแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพสูงไวประกอบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎี
และในการฝกภาคปฏิบัติวิชาชีพ สามารถใชงานไดนาน ทนทานตอการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อลดปญหาการเสื่อม
ชํารุด การหยุดชะงักระหวางการฝกภาคปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณที่ทางวิทยาลัยฯ จัดหาจึงเปนเครื่องมือที่
ทันสมัย และที่ใชโดยทั่วไปในทองถิ่น เพื่อผูเรียนจะไดมีแนวทางในการทํางานไดตามสายวิชาชีพ ตลอดจนมี
คณะกรรมการตรวจสอบอายุการใชงานครุภัณฑ รวมทั้งมีก ารประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา 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

- 128 แหลงขอมูล
1. พัสดุ
2. แผนกวิชา
3. หองทฤษฎี
4. หองปฏิบัติการ
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.9
ครุภัณฑ และอุปกรณมีความทันสมัย และสามารถนําครุภัณฑ และอุปกรณทองถิ่นมาประยุกตใชตาม
สาขาวิชาไดอยางเหมาะสม
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.9
-

- 129 ตัวบงชี้ที่ 3.10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒ นา ฝ กอบรมวิ ช าการหรือวิ ช าชีพและจรรยาบรรณ โดยการสนั บสนุ น ด านงบประมาณและการจั ด ทํ า
โครงการพัฒ นาบุคลากรทุ กป การศึ กษา เพื่ อให ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาเป นผู มีความรู ทางวิ ชาการ
ที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ เปนผูมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูและเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความ
เปนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกปการศึกษาอยาง
ตอเนื่องโดยจัดใหมีการอบรมเกี่ ยวกับความรูทางวิชาการภายในวิทยาลัย อยางน อยปการศึกษาละ 1 ครั้ ง
สงเสริมใหครูผูสอนในแตละสายงานไดไปศึกษาดูงาน อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานที่
ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา อีกทั้งยังสงเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดใหมี
การบริการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรทุกคนเปนประจําทุกป การจัดสงครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับ
ความรู ด า นสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต จั ด กิ จ กรรมด า นคุ ณ ภาพชี วิ ต อื่ น ๆ เช น จั ด ให มี ที่ พั ก อาศั ย ภายใน
วิทยาลั ยฯ ที่ส ะดวก สะอาดและปลอดภัย จัด หองหรือสํ านั กงานประจํางานตางๆ ที่เ ปนสั ดส วนและมีสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ จัดพื้นที่สําหรับจอดรถยนตและรถจักยานยนตสําหรับ
บุคลากรอยางเพียงพอ มีหองรับประทานอาหารสําหรับบุคลากรแยกเปนสัดสวนจากของนักเรียน นักศึกษา
จัดตกแตงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ ที่มีพื้นที่จํากัดไดอยางเหมาะสมสวยงามเพื่อเปนสถานที่ผอนคลายของ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมประเพณีการทําบุญในเทศกาลสําคัญๆ การแขงกีฬา 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

- 130 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการใหความรูจรรยาบรรณ
บุคลากร
ป 2556
หมายเหตุ
ผูบริหารและครู
ผูบริหาร
5
พนักงานราชการ
3
ครูทั้งหมด
55
ครูพิเศษสอน
21
รวม
84
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38
1
ลูกจางประจํา
7
ลูกจางชั่วคราว
36
รวม
44
รวมบุคลากรทั้งหมด
128
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
100
รอยละ
100

สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาอื่น
หรือหนวยงาน องคกรภายนอก
ลําดับที่
บุคลากร
ป 2556 หมายเหตุ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ
1
2
ครั้งที่ 26 ณ ศูนยการแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี
พิธีกร “เขียว – เหลือง สามัคคี 72 ป รวมใจ” วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2
1
สุพรรณบุรี
คณะทํางานโครงการพัฒนาคุณธรรม นําความรู นักเรียน นักศึกษา
3
1
อาชีวศึกษา
วิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเสริมสรางความสามัคคี
4
1
ในหมูคณะ วศ. นครสวรรค

- 131 ลําดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บุคลากร
ป 2556 หมายเหตุ
วิทยากรอบรมปฏิบัติการ “การสรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช”
1
ชมรมบานดาน อ. บางปลามา จ. สุพรรณบุรี
คณะกรรมการประกวดอาหาร (ขนมจีนน้ําพริก) “วันสตรีไทย” เทิดไท
2
81 พรรษามหาราชินี ครั้งที่ 4 อ. บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 25
3
ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา –
1
เอสโซ ระดับภาค (ภาคกลาง) ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี
คณะทํางานโครงการพัฒนาคุณธรรม นําความรู นักเรียน นักศึกษา
1
อาชีวศึกษา World peace valley 2 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
คณะกรรมการตัดสินการประกวดความงามของผูสูงอายุ
1
ณ ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วิทยากร นักวิชาการศาสนาชํานาญการ (ชวยราชการ ศพศ.จ.สพ.)
1
บรรยายใหความรูเรื่องยาเสพติด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
คณะกรรมการตัดสินการตัดสินการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป
2556 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1
อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษ จากบริษัทเบทเตอรเวย (ประเทศไทย) เรื่อง
1
แตงหนาสวย ดวยสองมือเรา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายเชิงอภิปราย เรื่องเพื่อนใจวัยรุน จากโรงพยาบาล
2
เจาพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 25 สาขา
1
ประกอบอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราภัฎสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี
คณะกรรมการตัดสินการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมศรีอูทองแกรนด อ.เมือง
1
จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
1
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วิทยากรจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทําอาหาร – ขนม
(ขนมปุยฝาย, ซาลาเปาไสหนอไม) รวมกับ กศน. อ.เมืองสุพรรณบุรี
1
ณ ชุมชนยอยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
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19
20
21

22

23

24

25

26

27
28

บุคลากร
ป 2556 หมายเหตุ
โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” เปนคณะกรรมการตัดสินการ
1
ประกวดดนตรีไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ผูดําเนินการจัดการแขงขันจัดประกวดทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ดานการ
1
พูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public Speaking)
คณะกรรมการตัดสิน “สรางสรรคลวดลายบนเสื้อยืด” ในงาน
“มหัศจรรยวันอาชีวะ” ณ โดมรวมน้ําใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
1
สุพรรณบุรี
คณะกรรมการตัดสิน “อาหารจานเดียวจากธัญพืช และของหวานจาก
ธัญพืชในงาน “มหัศจรรยวันอาชีวะ” ณ โดมรวมน้ําใจ วิทยาลัย
1
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษ จากบริษัทเบทเตอรเวย (ประเทศไทย) ในงาน
OPEN-HOUSE ในงาน “มหัศจรรยวันอาชีวะ” ณ โดมรวมน้ําใจ
1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาในโลกแหงเทคโนโลยี
1
ณ หองพุทโธโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษ จากโรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน หัวขอ
“เรียนทวิภาคี สาขาการโรงแรม ภาษาดี มีรายได ที่พักฟรี จบมีงานทํา”
1
เพื่อประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในงาน
“มหัศจรรยวันอาชีวะ”
วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เสนทางสูการเปนเถาแกนอย” ในงาน
“มหัศจรรยวันอาชีวะ” ณ หองสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษา
1
สุพรรณบุรี
วิทยากรถายทอดความรูโครงการสงเสริมและพัฒนากลุมแมบาน
เกษตรกร 1 อําเภอ 1 กลุมแมบานเกษตรกรตนแบบ ณ แหลงการ
1
เรียนรูดานเคหกิจเกษตร ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักการตลาดยุคใหมตองเขาใจอาเซียน
1
(AEC) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รวมบุคลากรทั้งหมด
33
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
25.78

- 133 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ระดับชุมชนทองถิ่นจนถึงระดับชาติ
บุคลากร
ป 2556
อชท. และอื่นๆ
หนึ่งแสนครูดี
ครูผูสอนดีเดน
ครูผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาของ สกสค.
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน
ประจําปการศึกษา 2556
 ผูบริหาร
 ขาราชการครู
 บุคลากรทางการศึกษา (ค. 38)
 บุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดําเนินงานโครงการดีเดน
(โครงการผลิตและจําหนายเคก – คุกกี้) ประจําปการศึกษา 2556
ครูทั้งหมด
รอยละ
ครูและบุคลากรทั้งหมด
รอยละ

หมายเหตุ

26
5
1

2
17
1
2
18
70
83.33
72
56.25

สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ในป 2556 สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับทุนศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ดังนี้ ทุนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคโดยจัดประกวดภายในสถานศึกษา อยางนอยแผนกละ
1 คน รวมจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.97 จากครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนทั้งหมด 79 คน
สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาตอนอกเวลาราชการ จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 7.03 จากครูและบุคลากรทั้งหมด 128 คน
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 134 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. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
2. แบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
3. สรุปผลสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
4. ทําเนียบบุคลากรทั้งหมด
5. แผนพัฒนาบุคลากร
6. สรุปขอมูลการไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
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
-

- 135 ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนั ก วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี มี ค วามตระหนั ก ในการบริ ห ารการเงิ น และ
งบประมาณโดยไดร วมกั นคิ ดและวางแผนประชุ มแต งตั้ งคณะทํ างาน เพื่ อจัด สรรงบประมาณให กับ งานที่
เกี่ยวของในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การ
จัดทําโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก เพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยฝายบริหาร งานวางแผนและงบประมาณ งาน
พัสดุ งานการเงิน และงานการบัญชี ไดรวมกันบริหารการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ ในดานวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การจัดทําโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก
ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได ร ว มกั น บริ ห ารการเงิ น และงบประมาณโดยมี
งบดําเนินการซึ่งเปนคาใชจายทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา 2556 ดังนี้

- 136 ตารางที่ 1 แสดงงบดําเนินการในรอบปการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่

เดือน
พฤษภาคม2556
มิถุนายน2556
1 / 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน2556
ธันวาคม 2556
2 / 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
รวมงบดําเนินการทั้งหมดในรอบป

งบดําเนินการ(บาท)
1,868,216.95
1,335,710.60
1,877,776.01
3,748,683.99
2,251,802.27
79,766.42
952,492.18
1,516,989.14
2,503,233.43
1,259,155.44
823,393.79
290,654.90
18,507,875.12

จากตารางที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันบริหารการเงินและงบประมาณ โดยมี
งบดํ าเนิ น การซึ่ งเป น ค า ใช จ ายทั้ ง หมดของวิ ท ยาลั ย ฯ ในรอบป ก ารศึ ก ษา 2556 ทั้ งนี้ ไม ร วมค าที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่ อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,507,875.12บาท

- 137 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายเปนคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษาของสาขาวิชา
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา
1 / 2556
2 / 2556
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
81,750.00
77,800.00
2. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
71,500.00
28,600.00
3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
208,000.00
191,100.00
4. สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
97,500.00
71,500.00
5. สาขาวิชาการบัญชี
85,800.00
80,080.00
6. สาขาวิชาการขาย
48,400.00
46,200.00
7. สาขาวิชาการเลขานุการ
84,000.00
86,100.00
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
57,200.00
60,320.00
9. สาขาวิชาการออกแบบ
79,000.00
65,570.00
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
67,100.00
62,830.00
11. สาขาวิชาการทองเที่ยว
42,000.00
39,200.00
12. สาขาวิชาการโรงแรม
14,800.00
รวมทุกสาขาวิชา
922,250.00
824,100.00

รวม
ทั้งปการศึกษา
159,550.00
100,100.00
399,100.00
169,000.00
165,880.00
94,600.00
170,100.00
117,520.00
144,570.00
129,930.00
81,200.00
14,800.00
1,746,350.00

จากตารางที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษา ของทุกสาขาวิชา
ในรอบปการศึกษา 2556รวมทั้งหมด 1,746,350.00 บาท ดังนี้

- 138 นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดมีรายจายเปนคาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
รายการคาวัสดุ
รายจาย (บาท)
1. คาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษายกยอดมา
1,746,350.00
2. คาวัสดุดานเอกสารการพิมพเพื่อการเรียนการสอน
444,384.00
3. คาวัสดุซอมแซมอุปกรณและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน
504,618.00
4. คาวัสดุฝกจัดทําเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม
142,310.00
5. คาวัสดุฝกงานมหัศจรรยวันอาชีวะ
170,000.00
รวมรายจายทั้งหมด
3,007,662.00
จากตารางที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอนในรอบปการศึกษา 2556รวมทั้งหมด 3,007,662.00 บาท
ตารางที่ 4 แสดงคารอยละของวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
งบดําเนินการ
รอยละ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
18,507,875.12

3,007,662.00

16.25

จากตารางที่ 4 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีรายจายคาวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2556รวมทั้งหมด 3,007,662.00 บาท
คิดเปนรอยละ 16.25 ซึ่งมากกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกใน
การจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงรายไดหรือมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา
รายไดหรือมูลคาของผลผลิต
1. คาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษาของแผนกวิชา
113,220.50
2. คาวัสดุดานเอกสารการพิมพเพื่อการเรียนการสอน
0.00
3. คาวัสดุซอมแซมอุปกรณและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน
0.00
4. คาวัสดุฝกจัดทําเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม
1,583,875.00
5. คาวัสดุฝกงานมหัศจรรยวันอาชีวะ
0.00
รวมรายไดทั้งหมด
1,697,095.50

- 139 จากตารางที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2556รวมทั้งหมด 1,697,095.50 บาท
ตารางที่ 6 แสดงคารอยละของรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
รายไดหรือมูลคาของผลผลิต จากการใช
คาวัสดุฝก
รอยละ
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
3,007,662.00

1,697,095.50

56.43

จากตารางที่ 6 เมื่อคิดเทียบกับคาวัสดุฝกแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคา
ของผลผลิ ต ผลงานจากการใช วั ส ดุ ฝ กในการจั ด การเรี ย นการสอน ในรอบป การศึ กษา 2556รวมทั้ งหมด
1,697,095.50 บาท คิดเปนรอยละ 56.43 ซึ่งมากกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. การบริการวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
2. ศูนยฝกอาชีพชุมชน
3. ศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
4. อาชีวสรางชาติ
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

รายจาย
87,310.00
428,360.00
333,936.90
38,560.00
888,166.90

จากตารางที่ 7 วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุพรรณบุ รี มี ร ายจ ายค าวั สดุ ฝ ก อุ ป กรณ และสื่ อสํ าหรับ การ
บริการวิชาการและวิชาชีพในรอบปการศึกษา 2556 ทั้งหมด 888,166.90บาท

- 140 ตารางที่ 8 แสดงคารอยละของคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
งบดําเนินการ
รอยละ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
18,507,875.12

888,166.90

4.80

จากตารางที่ 8 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในรอบปการศึกษา 2556ทั้งหมด 888,166.90บาท คิด
เปนรอยละ 4.80 ซึ่งมากกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอ ยกวา
รอยละ 5 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
2. พัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมดานอาหาร
3. เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
4. งานวิจัยลดปญหาการออกกลางคัน
3. สงเสริมการทําวิจัยสถาบัน
4. ประเมินผลการดําเนินงานตามคําสั่งวิทยาลัย
5. ผลิตสื่อการสอนในรายวิชา
6. โครงงานวิทยาศาสตร
8. โครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
9. งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
10. ผลงานทางวิชาการของครู
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

รายจาย
96,199.11
391,200.00
61,200.00
30,000.00
50,000.00
34,000.00
60,000.00
50,000.00
360,000.00
36,000.00
80,000.00
1,248,599.11

จากตารางที่ 9 วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี มีร ายจ ายเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ าโครงการ นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในรอบปการศึกษา 2556 ทั้งหมด 1,248,599.11 บาท

- 141 ตารางที่ 10 แสดงคารอยละของรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งบดําเนินการ
รอยละ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
18,507,875.12

1,248,599.11

6.75

จากตารางที่ 10 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ
จั ด ทํ า โครงการ นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ งานสร า งสรรค หรื องานวิ จั ย ในรอบป ก ารศึ กษา 2556 ทั้ งหมด
1,248,599.11 บาทคิดเปนรอยละ 6.75 ซึ่งมากกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. วิ ทยาลั ยอาชีวศึ ก ษาสุ พรรณบุรี มีร ายจา ยในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ กิ จกรรม ด านการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการคุณธรรมนําความรู
2. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. กิจกรรมคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
8. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม
9. โครงการคุณธรรมนําความรูสูการประกอบอาชีพ
10. โครงการไหวครูชางศิลปกรรม
11. อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

รายจาย
85,000.00
39,999.98
185,050.00
99,100.00
83,920.00
216,790.00
31,000.00
169,050.00
5,000.00
20,000.00
84,000.00
1,018,909.98

จากตารางที่ 11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในรอบปการศึกษา 2556 ทั้งหมด
1,018,909.98บาท

- 142 ตารางที่ 12 แสดงรอยละของรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
รายจายเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึกและ
งบดําเนินการ
รอยละ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
18,507,875.12

1,018,909.98

5.51

จากตารางที่ 12 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ในรอบป ก ารศึ ก ษา 2556 ทั้ ง หมด 1,018,909.98 บาทคิ ด เป น ร อ ยละ 5.51 ซึ่ ง มากกว า ร อ ยละ 5
ของงบดําเนินการ
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. รายงานผลการบริหารงบประมาณประจําปการศึกษา 2556
2. รายงานผลรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
3. รายงานผลรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
4. รายงานผลรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. รายงานผลรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
6. รายงานผลรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
7. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

- 143 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่3.11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการบริหารการเงินและงบประมาณ ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การจัดทําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลกอยางเปนระบบ และผานเกณฑการประเมินทุกขอ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.11

-

- 144 ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ความตระหนัก วิ ทยาลั ย ฯ มี การกํ าหนดแผนงาน/โครงการด านการระดมทรั พยากร เพื่ อการ
จัดการทํางานรวมกับหนวยงานภายใน และภายนอก โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินในแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ
ความพยายาม
1. ฝาย/แผนกวิชา/งาน ดําเนินงานโดยมีการบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. จั ด ทํ า แบบฟอร ม เพื่ อ ให ฝ า ย/แผนก/งาน บั น ทึ ก ข อ มู ล การระดมทรั พ ยากรบุ ค คล
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 และสถานประกอบการทั้ ง
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
3
9
100
ดีมาก
3.
สาขาวิชาคหกรรม
- สาขางานคหกรรมการผลิต
5
30
100
ดีมาก
4.
สาขาวิชาพณิชยการ
5
13
- สาขางานการบัญชี
100
ดีมาก
- สาขางานการขายและการตลาด
9
18
100
ดีมาก
- สาขางานการเลขานุการ
12
18
100
ดีมาก
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
2
4
100
ดีมาก
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
3
6
100
ดีมาก

- 145 ลําดับที่
5
6.
7.

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

จํานวน
คน

จํานวน
ชั่วโมง

คิดเปน
รอยละ

ระดับ
คะแนน

2
2

2
2

100
100

ดีมาก
ดีมาก

8
2
3
63

16
4
6
142

100
100
100
100

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตารางสรุปจํานวนการระดมทรัพยากรเพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
การระดมทรัพยากร (เงินวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ)
จํานวนครั้ง
ภายในสถานศึกษา
32
ภายนอกสถานศึกษา
77
รวม
109

ลําดับที่
1
2
3

ตารางสรุปจํานวนสถานที่ประกอบการที่มีสวนรวม
ในการศึกษากับสถานศึกษา
หลักสูตร
จํานวนสถานประกอบการ
ที่รวมจัดการศึกษา
ระดับ ปวช. ทวิภาคี
7
ระดับ ปวช. ปกติ
104
ระดับ ปวส. ปกติ
49
รวม
160

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 146 -

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. แผนปฏิบัติงานสถานศึกษา
2. โครงการตามแผน
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.12
ไดรับความรวมมือจากการระดมทรัพยากรประเภทบุคคล ไมนอยกวารอยละ 80 ประเภทเงิน วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ไมนอยกวา 5 รายการ และมีสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษาไมนอยกวา 20 แหง
จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.12
-

- 147 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 โดยไดดําเนินการกําหนด ซึ่งกําหนดวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม
2556 และติดตอนัดหมายกับบริษัท โรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด ดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน
หลังจากนั้น ทางบริษัท โรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด ไดสงผลการตรวจตอวิทยาลัยฯ จากการรายงานผล
การตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป จํ า นวนผู เ รี ย นที่ เ ข า รั บ การตรวจระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1,981 คน เขาพบแพทยและตรวจครบทุกขั้นตอน จํานวน 1,981 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 /
ปการศึกษาโดยมีจํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ครบทุกชั้นจํานวน 1,981 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

- 148 แหลงขอมูล
1. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 97/2556 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตรวจ
สุขภาพและสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2556
2. ตารางการตรวจสุขภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น
3. บันทึกขอความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2556 ครั้ งที่ 3
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
4. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 2556 โดยบริษัท โรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.13
ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยและตรวจสารเสพติด และพบวาผูเรียนปลอดสารเสพติด และ
ยังทราบถึงความผิดปกติของรางกายผูเรียน และแนะนําใหผูเรียนไปทําการรักษาตอไป
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.13
-

- 149 ตัวบงชี้ที่ 3.14 ระดับคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทํา
ประโยชนใหแกชุมชน
ความตระหนัก
1. วิทยาลัยฯ กําหนดกลยุทธดานบริการวิชาการวิชาชีพสูสังคม และดานเสริมสรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการ โดยจัด ใหมีโ ครงการต างๆ เพื่ อแสดงการพั ฒนาระบบงานให เ ป นแหลงเรี ยนรู และทํ า
ประโยชนใหแกชุมชนโดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1.1 สอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม
1.2 บริการวิชาชีพสูชุมชน
1.3 จิตอาสากับการใหบริการตามสาขาอาชีพ
1.4 บริการวิชาชีพสูสังคม
1.5 อาสาพัฒนาสังคม
1.6 สรางอาชีพเพื่อชุมชน
1.7 อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
1.8 ปฏิบัติราชการกับหนวยงานอื่น
1.9 อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
1.10 เสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาชุมชน
1.11 สรางทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนาองคกรและชุมชน
1.12 พัฒนาสํานักงานตามสาขาอาชีพ
1.13 ออกแบบบริการ
1.14 คอมกราฟกบริการ
2. หนวยงานภายนอกสถานศึกษาเขาศึกษาดูงาน
3. บุคลากรในสถานศึกษาเปนวิทยากรใหความรูยังหนวยงานภายนอก
ความพยายาม วิ ท ยาลั ย ฯ ดํ า เนิ น โครงการต า งๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว เ สร็ จ สิ้ น โดยมี ร ายละเอี ย ดการ
ดําเนินงานดังนี้
1. ฝาย/แผนกวิชา/งาน ดํ าเนินงานโดยมีการบรูณาการทรัพยากรร วมกันทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. จัด ทํ าแบบฟอรมเพื่อใหฝ าย/แผนก/งาน บั นทึ กขอมู ลโครงการ ประเภทกิจ กรรมและจํานวน
ผูเขารวมและจํานวนครั้ง
3. นําขอมูลที่ไดรวบรวมมาแสดงใหเห็นการดําเนินงานโครงการ
4. สรุปขอมูล นับจํานวน และประเมินตามเกณฑ

- 150 ผลสัมฤทธิ์
1. การดําเนินงานตามโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ สรุปไดดังนี้
ลําดับที่

หนวยงานที่รวมจัดกิจกรรม

1.

โรงเรียนเทศบาลวัดปราสาททอง

2.

โรงเรียนวัดแกว “มณีวิทยาคาร”

3.

สมาชิกในชุมชนตําบลเขาดิน
อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดปราสาททอง
องคการบริหารสวนตําบลวัดดาว
อ. บางปลามา จ. สุพรรณบุรี
เทศบาลตําบลบานแหลมพัฒนา
อ. บางปลามา จ. สุพรรณบุรี
โรงเรียนประทีปศึกษา

4.
5.
6.
7.
8.

การทําบันทึก
ขอตกลง
ประเภทกิจกรรม
ความรวมมือ
สอนหลักสูตรระยะสัน้ ใหแก

นักเรียนแกนมัธยม
สอนหลักสูตรระยะสัน้ ใหแก

นักเรียนแกนมัธยม
บริการวิชาชีพสูช ุมชน

18

106

1

กิจกรรมความรูสูอาเซียน
สรางอาชีพเพื่อชุมชน

22
9

1
8



สรางอาชีพเพื่อชุมชน

11

8

-

อบรมหลักสูตรระยะสั้น
30 ชั่วโมง
ปฏิบัติราชการกับหนวยงานอื่น

76

30

72

1

ปฏิบัติราชการกับหนวยงานอื่น
อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
สรางทักษะการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาองคกรและชุมชน
พัฒนาสํานักงานตามสาขาอาชีพ

26
12
193
208

1
1
4
1

52

1

ปฏิบัติราชการกับหนวยงานอื่น
ออกแบบบริการ
คอมกราฟกบริการ
โครงการจัดศูนยอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน (รุนที่ 1)
โครงการจัดศูนยอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน (รุนที่ 2)

89
34
41
25

1
1
1
1

27

1

-

14.
15.
16.
17.
18.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-

13.

30



วัดบานสระ อ.ศรีประจันต
จ. สุพรรณบุรี
วัดวังน้าํ เย็น
โรงเรียนวัดแกว
สมาชิกในชุมชนใกลเคียง
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ในชุมชน
ของนักเรียน นักศึกษา
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ในชุมชน
ของนักเรียน นักศึกษา
วัดปาพระเจา
วัดวังน้าํ เย็น จ.สุพรรณบุรี
วัดวังน้าํ เย็น จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9.
10.
11.
12.

จํานวน
จํานวน
นักเรียน
ครัง้ /ป
ที่เขารวม
86
18

-

- 151 2. หนวยงานภายนอกสถานศึกษาที่เขาศึกษาดูงาน รวม 3 หนวยงาน ไดแก
ลําดับที่

วันที่

1
2
3

22 ม.ค. 57
28 มี.ค. 57
12 พ.ค. 57

ชื่อหนวยงาน

เรื่องที่ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
ประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย ประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม

3. บุคลากรในสถานศึกษาที่เปนวิทยากรใหความรูยังหนวยงานภายนอก รวม 16 คน 21 หนวยงาน ไดแก
ลําดับ
ชื่อวิทยากร
ที่
1. นายสุรพล แยมชื่น
2. นายสุรพล แยมชื่น
3. นายกิตติพงศ โกวิทวณิชา
4. นางเบญจวรรณ บุญเสวตร
5. นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
6. นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
7. นางพราวพิ
น
มล ณัฐอภิพิมพ
8. นางปุญญิสา พันธุภักดี
9. นางภิญญดา อยูสาํ ราญ

10.นางภิญญดา อยูสาํ ราญ
11.นางสาวฉัตรระวี ศรีคํา

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน

เรื่องที่ขอความอนุเคราะห

3 เม.ย. 56 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
17 ธ.ค. 56 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การประกวดทักษะ
วิชาชีพ
15 – 16 สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน การแขงขันฝมือแรงงาน
ส.ค. 56 ภาค 2 สุพรรณบุรี
แหงชาติ ครั้งที่ 25
15 – 16 สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน การแขงขันฝมือแรงงาน
ส.ค. 56 ภาค 2 สุพรรณบุรี
แหงชาติ ครั้งที่ 25
15 – 16 สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน การแขงขันฝมือแรงงาน
ส.ค. 56 ภาค 2 สุพรรณบุรี
แหงชาติ ครั้งที่ 25
18 ก.พ. 57 ศูนยการศึกษาพิเศษ
การแขงขันทักษะ
เขตการศึกษา 5
วิชาการ
17 – 21 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการเสริมสราง
มิ.ย. 56 สุพรรณบุรี
คุณธรรม จริยธรรม
28 มิ.ย. 56 ชมรมผูสูงอายุจังหวัด
งานสรางความสัมพันธ
สุพรรณบุรี
ระหวางผูสงู อายุ
11 – 12 ศูนยสงเสริมและพัฒนา
การประกวดและ
ก.ค. 56 อาชีวศึกษาภาคกลาง
คัดเลือกโครงงาน
วิทยาศาสตร
28 – 29 วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
การประกวดสิ่งประดิษฐ
พ.ย. 56
ของคนรุนใหม
6 ส.ค. 56 สํานักงานพัฒนาชุมชน
การประกวดอาหาร
อําเภอบางปลามา

- 152 ลําดับ
ชื่อวิทยากร
ที่
12.นางสาวฉัตรระวี ศรีคํา
13.นางสาวฉัตรระวี ศรีคํา
14.นางสาวสุมาวดี จันทรเพ็ญ

วัน/เดือน/ป
16 – 17
พ.ย. 56
15 – 16
ก.พ. 57
6 ส.ค. 56

หนวยงาน

ศูนยการศึกษานอกระบบและ โครงการอบรมหลักสูตร
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระยะสั้น
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
การประกวดอาหาร

สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอบางปลามา
15.นางปรารถนา เกิดโชค
30 ก.ค. 56 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 2 สุพรรณบุรี
16.นางสาวฉันทนา พิพฒ
ั นบรรณกิจ 27 ส.ค. 56 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
17.นายภานุพนั ธ พันธนิตย

25 พ.ย. 56

18.นางสาวนิโลบล บุญชู

2 ธ.ค. 56

19.นางวรรณา ทองสุข
20.นางสมใจ บุญมี

17 – 21
ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56

21.นางสาวจันทรา สงศรี

24 ม.ค. 57

เรื่องที่ขอความอนุเคราะห

การประกวดอาหาร

การแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ ครั้งที่ 25
การประกวดสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
การประกวดทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
การประกวดทักษะวิชา
พื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
การประกวดทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
โครงการฝกอบรมเพิ่ม
อําเภอหนองหญาไซ
ประสิทธิภาพผูผ ลิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบา นครู การประกวดทักษะวิชาชีพ

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

- 153 แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2556
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการเฉพาะกิจ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.14
1. มีการพัฒ นาระบบงานของสถานศึกษาใหเ ปนแหลงเรีย นรูและทําประโยชนใหแก ชุมชนโดยใช
กลยุ ท ธ ด า นบริ ก ารวิ ช าการ /วิ ช าชี พ สู สั ง คม และด า นเสริ ม สร า งความร ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ
ครบตามระบบ PDCA ระดับ ดีมาก
2. สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู ศึกษาดูงานของหนวยงานภายนอก
3. บุคลากรในสถานศึกษาเปนวิทยากรใหความรูดานวิชาการ/วิชาชีพ ยังหนวยงานภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.14
-

- 154 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับคุณภาพในการจัดทํา
ดีมาก
แผนการบริหารจัดการ
ดี
สถานศึกษา
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ดีมาก
สถานศึกษาตาม
ดี
อัตลักษณ
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารงานและภาวะผูนํา
ดี
ของผูบริหารสถาน
พอใช
สถานศึกษา
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมาก
จัดการระบบฐานขอมูล
ดี
สารสนเทศของสถานศึกษา
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมาก
ความเสีย่ ง
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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ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

เกณฑการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ดีมาก
และดูแลสภาพแวดลอมและ
ดี
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
พอใช
การใชอาคารสถานที่
ตองปรับปรุง
หองเรียน หองปฏิบัติการ ตองปรับปรุงเรงดวน
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมาก
จัดการวัสดุ อุปกรณ
ดี
ครุภณ
ั ฑ และคอมพิวเตอร
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.10ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ดีมาก
ครูและบุคลากรทางการ
ดี
ศึกษา
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.11ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมาก
การเงินและงบประมาณ
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.12ระดับคุณภาพในการระดม
ดีมาก
ทรัพยากรในการจัดการ
ดี
อาชีวศึกษากับเครือขายทั้ง
พอใช
ในประเทศและ หรือ
ตองปรับปรุง
ตางประเทศ
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

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



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก

3.13ระดับคุณภาพในการ

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

5



ดีมาก

ดีมาก

- 156 เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
ใหบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน

ระดับคุณภาพ

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

เกณฑการตัดสิน
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
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
-

- 157 มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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 2556
สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

ระดับ ปวช.
สาขาวิชา ผาและเครื่องแตงกาย
สาขางาน ออกแบบเสื้อผา
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix It Center)
สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผา
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.
โรงเรียนประทีปศึกษา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
3. โครงการวิชาชีพ จํานวน 4 โครงการ
3.1) โครงการวิชาชีพ “กระเปาฟรีสไตล”
3.2) โครงการวิชาชีพ “กระเปาเปดีไซน”
3.3) โครงการวิชาชีพ “กระเปาเอนกประสงค”

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

15

15

100

7

7

100
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สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ
“งานมหัศจรรยวันอาชีวะ”
3. โครงการอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ
โรงเรียนวัดแกว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
สาขางาน ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี) 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานคหกรรมศาสตร
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการสรางสัมพันธใหความรู
2.1) การทําพวงกุญแจจากกระดาษสา
2.2) การทําตุกตาหอมการบูน
2.3) การทําพวงกุญแจไหมพรม
สาขางานคหกรรมการผลิต
1. โครงการสรางสัมพันธใหความรู
1.1) การรอยมาลัยมะลิมอบใหแม
1.2) การบิดลูกโปง
1.3) การทําพวงกุญแจกระเปาหนังคัตเวอร
1.4) การทํากระเปาคัตเวอรแพนดา
1.5) การทําพวงกุญแจครอสติส
2. โครงการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนบูรณาการ
2.1) การประดิษฐของชํารวย
2.2) การประดิษฐกระทงใสขนมลูกชุบ
2.3) การจัดดอกไมรับเสด็จ
3. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
4. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
6. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ
“งานมหัศจรรยวันอาชีวะ”
สาขางานการบัญชี
1. โครงการบัญชีครัวเรือน
2. โครงการนักบัญชีพบประชาชน
สาขางานการตลาด
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

107

107

100

42

42

100

9

9

100

49

49

100

371

371

100

56

56

100
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สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการวิชาชีพ
2.1) การทําโคมไฟเสนดาย
2.2) การทําโคมไฟทรงสูง
2.3) การทําที่ตากอเนกประสงค
2.4) โมเดลแขวนตางหู 2in1
2.5) การทํารถไมอเนกประสงค
2.6) การทําปากกาพัดลม
2.7) การประดิษฐโคมไฟจากชอนพลาสติก
2.8) การทําขนมปอกกี้สายรุง
2.9) การทํารองเทาใยบวบเพื่อสุขภาพ
2.10) สะดวกใชไมแขวนเสื้อเพื่อเดินทาง
2.11) เกาอี้อเนกประสงค
2.12) การทํากระเชาดอกไม PVC
2.13) โคมไฟจากถวยคัพเคก
สาขางาน ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
สาขางานการเลขานุการ
1. โครงการสรางทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
องคกรและชุมชน
2. โครงการอักษรภาพประดิษฐสเู ศรษฐกิจอาเซียน
3. โครงการกระเชาความรูส สู ํานักงาน
4. โครงการสื่อสรางสรรคพัฒนาความรูส ูชุมชน
5. โครงการสอนนองทํากลองจัดเก็บ
6. โครงการโปสเตอรความรูสูการดูแลสุขภาพ
7. โครงการสื่อสรางสรรคปองกันโรคติดตอ
8. โครงการพัฒนาแหลงจัดเก็บเอกสาร
9. โครงการพัฒนาสํานักงานดวยตัวอักษร
10. โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรู
11. โครงการออกแบบแหลงเรียนรูเพิ่มพูนปญญาภาษา
อาเซียน
12. โครงการมุมความรูส ูชุมชน
13. โครงการสื่อรักการอานเพื่อการเรียนรู
14. โครงการ 5 ส. กับการพัฒนาความรูส ูชุมชน

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

สาขางาน การขาย

112

112

100

49

49

100

208

208

100

- 160 โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

สาขาวิชา/สาขางาน

สาขางานการเลขานุการ (ตอ)

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)
สาขางาน การทองเที่ยว

สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก

15. โครงการการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บ
16. โครงการประดิษฐภาพจากตัวอักษรคอมพิวเตอร
17. โครงการสื่อคุณธรรม นําความรู
18. โครงการการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
19. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารดวย
ตัวอักษร
20. โครงการธรรมะสรางสรรคเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
21. โครงการเทคโนโลยีเพื่อการสือ่ สาร
22. โครงการการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บ
23. โครงการสรางทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
องคกรและชุมชน
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการใหบริการวิชาชีพสูชุมชน
3. โครงการวิชาชีพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

236

236

100

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
โครงการมักคุเทศกอาสา
โครงการนวดฝาเทา อบต.รั้วใหญ
โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
โครงการนวดฝาเทาบานยะมะรัชโช

43

43

100

98

98

100

1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการอบรม 108 อาชีพ
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
รวม ระดับ ปวช.

84

84

100

104

104

100

1,590

1,590

100

1.
1.
2.
3.
4.

- 161 สรุปผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2556
สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

ระดับ ปวส.
สาขาวิชา ผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผา
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
สตรีชั้นสูง
2. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
5
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
4. โครงการอบรมหลักสูตระยะสัน้ 108 อาชีพ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานการประกอบอาหาร
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
2. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
3. กิจการรม“งานมหัศจรรยวันอาชีวะ”การสาธิตตางๆ
4. โครงการวิชาชีพ
4.1) ผงโรยขาวรสกระเพรา
4.2) ขนมนางเล็ดสาหรายวาซาบิ
29
4.3) ทองมวนแหว
4.4) ขาวเกรียบเขียวหวาน
4.5) น้ําพริกโรยขาวงาดํา
4.6) แฮกึ๊นเพื่อสุขภาพ
4.7) บะหมี่มีชาเขียว
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานการบัญชี

1. โครงการบัญชีครัวเรือน
2. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
2. โครงการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีสูผูประกอบ
ธุรกิจผลไม
3. โครงการวางระบบบัญชีใหกับกิจการเสริมสวย
4. โครงการพัฒนาทักษะการบันทึกกิจการรานอาหาร
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5. โครงการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีของราน
อาหารวาง ณ หมูบานวัดวังพระนอน

144

5

100

29

100

144

100
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สาขาวิชา/สาขางาน
สาขางานการบัญชี (ตอ)

สาขางานการตลาด

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)
6. โครงการพัฒนาการวางระบบบัญชีของผูประกอบ
ธุรกิจปมน้ํามันหลอดในเขตตําบลศาลาขาว
7. โครงการวางระบบบัญชีใหกิจการเลีย้ งเปดเลี้ยงไก
8. โครงการวางระบบบัญชีใหกับรานกวยเตีย๋ ว
9. โครงการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีของผู
ประกอบธุรกิจสวนดาวเรือง
10. โครงการนําความรูการบัญชีสูผูประกอบธุรกิจ
รานอินเตอรเน็ต
11. โครงการเผยแพรความรูการบันทึกบัญชีของ
กิจการรานโชวสวย
12. โครงการพัฒนาทักษะการวางระบบบัญชีสเู กษตร
ผูเลี้ยงปลาในกระชัง
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ (20 ชม.)
2. โครงการวิชาชีพอาหารปลาจากแหน
3. โครงการวิชาชีพถานอัดแทงแปรรูปจากซากออย
4. โครงการวิชาชีพลูกสับปะรดจากผักตบชวา
5. โครงการวิชาชีพการทําโคมไฟจากกะลามะพราว
6. โครงการวิชาชีพอาหารไกจากธรรมชาติ
7. โครงการวิชาชีพแจกันดอกไมจากหลอดไฟ
8. โครงการวิชาชีพฟรุทตี้ทับทิมกรอกจากผลไม
9. โครงการวิชาชีพกระถางตนไมจากหินจัดสวน
10.โครงการวิชาชีพอาหารนกจากธรรมชาติ
11.โครงการวิชาชีพขนมปงทอดยัดไส
12.โครงการวิชาชีตะกราสานจากเชือกมัดฟาง
13.โครงการวิชาชีพอาหารหมูชีวภาพ
14.โครงการวิชาชีพถานอัดแทงจากมูลสัตว
15.โครงการวิชาชีพน้ําพริกเผาจากเห็ด
16.โครงการวิชาชีพรองเทาดูดฝุนเพื่อสุขภาพ
17.โครงการวิชาชีพเตาฮวยฟรุตสลัดผลไม
18.โครงการวิชาชีพโคมไฟจากชอนพลาสติก
19.โครงการวิชาชีพที่แขวนกระถางตนไมจากมะพราว
20.โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

53

53

100
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สาขาวิชา/สาขางาน

สาขางานการจัดการทั่วไป

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)
1. โครงการสรางทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
องคกรและชุมชน
2. โครงการพัฒนางานสํานักงานตามสาขาอาชีพ
3. โครงการเสริมความรูส ูชุมชนของคนทองถิ่น
4. โครงการจิ๊กซอว งานเรียงเคียงสํานักงานสานขอมูล
5. โครงการพัฒนาคนดวยกลวิธีใหมีสุข
6. โครงการสรางสรรคความรูสูชมุ ชนของทองถิ่น
7. โครงการนําความรูสูบริการสํานักงานแหงใหม
ดวยใจรัก
8. โครงการจัดการงานเอกสารบริการงานทองถิ่น
9. โครงการเทคโนโลยีสื่อสารสรางสัมพันธงานชมรมฯ
10. โครงการเยาวชนจิตใจแจมใส
11. โครงการสรางมูลคาของงานดวยมาตรฐานการ
จัดเก็บ
12. โครงการสรางสรรคดวยสันแฟม
13. โครงการสรางเสริมงานดวยสันแฟม
14. โครงการตูหนังสือใหความรูชมุ ชน
1. โครงการใหบริการวิชาชีพสูชุมชน
2. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชั่วโมง
3. โครงการวิชาชีพ
3.1 สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนดวย
โปรแกรม Adobe Flash
3.2 เกร็ดความรูจากพี่สูนอง
3.3 นิทานแสนสนุกดวยโปรแกรม Power Point
3.4 การจัดทําสื่อการเรียนรูคําศัพทผักและผลไม
3.5 ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม Power Point
2007
2.6 สื่อใหความรูการปองกันโรคไขเลือดออกดวย
โปรแกรม Adobe Flash cs3
2.7 การจัดทําระบบงานฐานขอมูลการยืม – คืน
หนังสือ

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

52

52

100

88

88

100
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สาขาวิชา/สาขางาน

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ
ที่เขารวม
ทั้งหมด
กิจกรรม

2.7 สื่อการเรียนการสอน เรื่องสํานวนไทยนารู
2.8 สรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม HTML
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอ)
2.9 สรางสื่อการเรียนการสอน ก.เอย ก.ไก
2.10 นิทานพาเพลินดวยโปรแกรม Power Point
2.11 สื่อการเรียนการสอนเรื่องแปรงพันอยางถูก
วิธีดวยโปรแกรม Power Point 2010
2.12 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนนิทานหรรษา
2.13 สรางสื่อการเรียนการสอนอาเซียนอนิเมชั่น
2.14 สรางสื่อการเรียนการสอนเทคนิคแตงภาพ
2.15 สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตรดวยโปรแกรม
Macromedia Authorware 7.0
2.16 บัตรคําอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม
Power Point 2007
2.17 สื่อการเรียนการสอนคําทักทายภาษาอาเซียน
2.18 สื่อการสอนภาษาจีนเบื้องตนจากพี่สูนอง
รวม ระดับ ปวส.
371
รวมทั้งหมด (ปวช, และ ปวส.)
1,961

371
1961

100
100

- 165 การมีสวนรวมของครู
สาขาวิชา/สาขางาน
แผนกวิชา ผาและเครื่องแตงกาย

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ

แผนกวิชา คหกรรม

แผนกวิชา การบัญชี

แผนกวิชา การขาย

แผนกวิชา การเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
แผนกวิชา การโรงแรมและ
การทองเที่ยว
แผนกวิชา ศิลปกรรม

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ

จํานวน
โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน
ครูที่เขารวม
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)
ครูทั้งหมด
กิจกรรม
1. โครงการ Fix It Center
5
5
2. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.
4. โครงการวิชาชีพ
1. โครงการ Fix It Center
6
6
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
3. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
4. โครงการอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ
1. โครงการ Fix It Center
5
5
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.
3. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการ
ประชาชน
1. โครงการบัญชีครัวเรือน
10
7
2. โครงการนักบัญชีพบประชาชน
3. โครงการวางระบบบัญชี 11 โครงการ
4. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
1. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
6
6
2. โครงการฝกปฏิบัติการขายตรง
3. กิจกรรมงานมหัศจรรยวันอาชีวะ
4. โครงการวิชาชีพ
1. โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน
7
7
2. โครงการจัดกิจกรรมความรูส ูอาเซียน
1. โครงการวิชาชีพ
9
9
2. โครงการใหบริการวิชาชีพสูชุมชน
1. โครงการมัคคุเทศกอาสา
3
3
2. โครงการนวดฝาเทา อบต.รั้วใหญ
3. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
1. โครงการอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ
5
5
2. โครงการปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบริการประชาชน
3. โครงการสอนโรงเรียนขยายโอกาส
1. โครงการอบรมหลักสูตระยะสัน้ 30 ชม.
21
1
รวมทั้งสิ้น
77
54

รอยละ
100

100

100

70

100

100
100
100

100

5
70.12

- 166 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)
1.
2.
3.
4.

จํานวน
บุคลากรทั้งหมด

จํานวน
บุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

44

44

100

โครงการ Fix It Center
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.
กิจกรรม “งานมหัศจรรยวันอาชีวะ”

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. งานโครงการพิเศษ
2. แผนกวิชา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 4.1
1. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามโครงการใหบริการวิชาชีพสูชุมชนอยางตอเนื่องทุกป
2. แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดบริการวิชาชีพสูชุมชนในรูปโครงการตาง ๆ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 4.1
-

- 167 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


- 168 มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน
ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ของผูเรียน
ความตระหนัก จัดทําโครงการพัฒนางานดานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมของผูเรียนเขาแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ
ความพยายาม จัดทําคูมือการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการใหครูผูสอนเพื่อเผยแพร
แกผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ติดตามผลการดําเนินงานไดผลดังนี้
ตารางแสดงจํานวนผลงานไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ระดับ ปวช. 3
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขางานคหกรรมการผลิต
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขายและการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
สาขางานการทองเที่ยว
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

จํานวนผลงานที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
จํานวนผูเรียน
ระดับคุณภาพผลงาน
ทั้งหมด
ระดับภายใน ระดับชุมชน/
(3 คน : ชิ้น)
ระดับภาค ระดับชาติ รวม
สถานศึกษา
จังหวัด
4
8
10
30
21
22
25
5
13
28
33
199

4
8
10
30
21
22
25
5
13
28
33
199

4
8
10
30
21
22
25
5
13
28
33
199

-

-

4
8
10
30
21
22
25
5
13
28
33
199

- 169 ตารางแสดงจํานวนผลงานไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ระดับ ปวส. 2
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ระดับ ปวส.
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

จํานวนผลงานที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
จํานวนผูเรียน
ระดับคุณภาพผลงาน
ทั้งหมด
ระดับภายใน ระดับชุมชน/
(2 คน : ชิ้น)
ระดับภาค ระดับชาติ รวม
สถานศึกษา
จังหวัด
10
24
18
12
19
83

10
24
18
12
19
83

10
24
18
12
19
83

-

-

20
48
36
24
38
116

ตารางแสดงจํานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยที่เผยแพรตอสาธารณชน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขางานคหกรรมการผลิต
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานการบัญชี*
สาขางานการขายและการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ**
สาขางานธุรกิจคาปลีก
สาขางานการทองเที่ยว
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

ระดับภายใน
สถานศึกษา
4
8
10
30
21
22
25
5
13
28
33
199

จํานวนผลงานที่ไดรับการเผยแพร
ระดับชุมชน/
ระดับภาค ระดับชาติ
จังหวัด
4
8
10
32
21
22
28
5
13
28
33
204

1
2
3

-

รวม
8
16
20
63
42
44
55
10
26
56
66
406

หมายเหตุ : * โครงการวิชาชีพ 30 เลม โครงงานวิทยฯ ระดับจังหวัด2 ชิ้นงาน โครงงานวิทยฯ ระดับภาค 1 ชิ้นงาน
**
โครงการวิชาชีพ 25 เลม โครงงานวิทยฯ ระดับจังหวัด 2 ชิ้นงาน โครงงานวิทยฯ ระดับภาค 2 ชิ้นงานสิ่งประดิษฐระดับ
จังหวัด 1 ชิ้น

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

ระดับภายใน
สถานศึกษา

จํานวนผลงานที่ไดรับการเผยแพร
ระดับชุมชน/
ระดับภาค ระดับชาติ
จังหวัด

10
24
18
12
19
83

10
27
19
14
21
91

1
1

รวม

-

20
51
37
27
40
175

หมายเหตุ : * โครงการวิชาชีพ 24 เลม โครงงานวิทยฯ ระดับจังหวัด 3 ชิ้นงาน
**
โครงการวิชาชีพ 18 เลม โครงงานวิทยฯ ระดับจังหวัด 1 ชิ้นงาน
***
โครงการวิชาชีพ 12 เลม โครงงานวิทยฯ ระดับจังหวัด 1 ชิ้นงานสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 1 ชิ้น
สิ่งประดิษฐระดับภาค 1 ชิ้น
****
โครงการวิชาชีพ 19 เลม โครงงานวิทยฯ ระดับจังหวัด 1 ชิ้นงานสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 1 ชิ้น

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

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

แหลงขอมูล
1. แผนกวิชา
2. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
3. ครูผูสอนโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐคนรุนใหม

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 171 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5.1
ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนทําโครงการวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5.1
-

- 172 ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก วิทยาลัยฯไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยครูผูสอนสูแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณและแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ
ความพยายาม 1. กําหนดปฏิทินการสงวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยสถาบันของครูผูสอน
2. จัดทําคูมือการวิจัยในชั้นเรียนแกครูผูสอนทุกคน
3. สงเสริมใหกําลังใจครูในการจัดอันดับคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนผลงานครูปรากฏดังนี้
ตารางแสดงจํานวนผลงานไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงานของครู

ใชประโยชน

ไดรับรางวัล

ใชประโยชน

ไดรับรางวัล

-

-

2

-

2

-

47

9

4

-

-

-

-

-

-

13

10

-

-

-

-

-

-

-

10

10

2

-

-

-

-

-

-

12

20

3

-

-

-

-

-

-

23

12

2

-

-

-

-

-

-

14

14

4

-

-

-

-

-

-

18

18

2

-

-

-

-

-

-

20

6

-

-

-

-

-

-

-

10

10

1

-

-

-

-

-

27

-

-

2

-

2

143 143

ไดรับรางวัล

รวม

9

รวม

ใชประโยชน

การออกแบบ+
คอมพิวเตอรกราฟก

34

ระดับภาค ระดับชาติ

ไดรับรางวัล

การโรงแรมและการทองเที่ยว

34
9
10
10
20
12
14
18
6

ชุมชน/
จังหวัด

ใชประโยชน

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ไดรับรางวัล

การเลขานุการ

รวม

ใชประโยชน

การขายและการตลาด

ระดับ
สถานศึกษา

ระดับภาค ระดับชาติ
ไดรับรางวัล

การบัญชี

ชุมชน/
จังหวัด

ใชประโยชน

คหกรรม

จํานวน ระดับ
ครู สถานศึกษา

ไดรับรางวัล

อาหารและโภชนาการ

ไดรับรางวัลวิจัยสถาบัน

ใชประโยชน

ผาและเครื่องแตงกาย

ไดรับรางวัล วิจัยในชั้นเรียน

ไดรับรางวัล

สามัญสัมพันธ

จํานวนผลงานทีไ่ ดนําไปใชประโยชนหรือ

ใชประโยชน

แผนกวิชา

จํานวนผลงานทีไ่ ดนําไปใชประโยชนหรือ

6

2
1
1
1
2
1
1
2
1

2
1
1
1
1
1
-

-

-

-

-

-

-

4
1
1
2
3
2
2
3
1

-

11

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

174

13

7

-

-

-

-

-

-

20

- 173 ตารางแสดงจํานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยที่เผยแพรตอสาธารณชน ของครู
จํานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

ที่ไดเผยแพรตอสาธารณชน

ที่ไดเผยแพรตอสาธารณชนของครู
ชุมชน/

ระดับชาติ

โครงงานวิทย

สิ่งประดิษฐ

โครงงานวิทย

สิ่งประดิษฐ

รวม

สิ่งประดิษฐ

ระดับภาค

โครงงานวิทย

จังหวัด

สิ่งประดิษฐ

ชุมชน/
ระดับ
ระดับภาค ระดับชาติ รวม
สถานศึกษา จังหวัด

ระดับ
สถานศึกษา
โครงงานวิทย

แผนกวิชา

จํานวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน+วิจัยสถาบันของครู

สามัญสัมพันธ
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรมและการทองเที่ยว
การออกแบบ+คอมพิวเตอรกราฟก

36
10
11
11
22
13
15
20
7
10

36
10
11
11
22
13
15
20
7
10

2
-

2
-

76
20
22
22
44
26
30
40
14
20

48
-

1
1
1
-

10
-

1
1
1
-

3
-

1
-

-

-

63
3
2
-

รวม

155

155

2

2

314

48

3

10

3

3

1

-

-

68

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน

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

แหลงขอมูล
1. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2. แผนกวิชา

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 174 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5.2
1. ครูผูสอนสงวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ทุกคน
2. แผนกวิชาสงวิจัยสถาบัน แผนกละ 1 เรื่อง/ปการศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5.2
ดานวิจัยที่ไดมาตรฐาน นอยกวารอยละ 80

- 175 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
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1

- 176 มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และส ง เสริ ม กี ฬ าและ
นันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด านการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ 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 การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 -5 และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการ
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหค รูและบุคลากรทุกฝายใน
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
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม งานกิ จกรรมนักเรี ย น นักศึกษา ได ประสานงานกั บสาขาวิ ช าต างๆ จัด กิจ กรรม
สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดาน สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับ
ชมรมวิชาชีพ

- 177 ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสงเสริมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย โดยมีสวนรวมของ
ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 81 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมสงเสริมดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย อยูในระดับ ดีมาก
ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย

1.

พิธีเวียนเทียน เนื่องใน
“วันวิสาขบูชา” ประจําป 2556

28 คน

เขารวม
โครงการ
28 คน

2.

การอบรมนายหมูล ูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญ ภายใตโครงการอบรม
คุณธรรม พัฒนาผูนําสูอาเซียน
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปการศึกษา 2556
พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2556

33 คน

4.

นักเรียน - นักศึกษา

86 คน

เขารวม
โครงการ
86 คน

33 คน

86 คน

86 คน

83 คน

83 คน

1,961
คน

1,934
คน

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา ประจําป 2556

83 คน

83 คน

332 คน

332 คน

5.

กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี และ
วันแมแหงชาติ ประจําป 2556

56 คน

56 คน

1,961
คน

1,934
คน

6.

กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช” และวันพอแหงชาติ
ประจําป 2556

83 คน

83 คน

1,961
คน

1,934
คน

3.

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
23 พฤษภาคม 2556
วัดพระรูป
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
24 – 26 พฤษภาคม
2556
โรงเรียนเตรียมทหาร
อ.บานนา จ.นครนายก
13 มิถุนายน 2556
ลานอเนกประสงค
วอศ.สุพรรณบุรี
19 กรกฎาคม 2556
วัดพระรูป
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
8 สิงหาคม 2556
ลานอเนกประสงค
วอศ. สุพรรณบุรี
4 ธันวาคม 2556
ลานอเนกประสงค
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 178 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย
ทั้งหมด

นักเรียน - นักศึกษา

เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
5 คน 105 คน 104 คน

7.

โครงการ ศีล สมาธิ ปญญา
ชมรมวิชาชีพเลขานุการ

5 คน

8.

โครงการ รักบานเกิด เชิดชู
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

5 คน

5 คน

146 คน

146 คน

9.

โครงการ นาฏะดนตรี
สานฝนเพลงพื้นบาน
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
โครงการเปดโลกธรรมะ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 คน

5 คน

105 คน

105 คน

6 คน

6 คน

303 คน

167 คน

11.

โครงการอนุรักษเพลงพื้นบาน
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

5 คน

5 คน

26 คน

26 คน

12.

โครงการเขียนรอยดวงใจใหแม
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

5 คน

5 คน

26 คน

26 คน

13.

โครงการหนึ่งตนหนึ่งแสงสวาง
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

5 คน

5 คน

26 คน

26 คน

14.

โครงการพัฒนาจิต
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

5 คน

5 คน

27 คน

27 คน

15.

โครงการพัฒนาจิตชีวิตแจมใส
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

5 คน

5 คน

26 คน

26 คน

10.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
9 กันยายน 2556
หองชมรมวิชาชีพ
การเลขานุการ
2 ธันวาคม 2556
ชุมชน และ
วัดบริเวณ ต.พิหารแดง
จ.สุพรรณบุรี
8 กรกฎาคม 2556
หองชมรมวิชาชีพ
การเลขานุการ
6 มกราคม 2556
หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี
17 มิถุนายน 2556
หองเรียน 233
วอศ.สุพรรณบุรี
19 สิงหาคม 2556
หองเรียน 233
วอศ.สุพรรณบุรี
5 สิงหาคม 2556
หองเรียน 233
วอศ.สุพรรณบุรี
9 กันยายน 2556
หองเรียน 243
วอศ. สุพรรณบุรี
27 พฤษภาคม 2556
หองเรียน 233
วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 179 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย

โครงการพัฒนา บาน วัด ชุมชน
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสดใส
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

5 คน

เขารวม
โครงการ
5 คน

5 คน

18.

โครงการปลูกฝงจิตใจรักประชาธิปไตย
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

19.

20.

นักเรียน - นักศึกษา

27 คน

เขารวม
โครงการ
27 คน

5 คน

46 คน

46 คน

5 คน

5 คน

46 คน

46 คน

โครงการแผนพับเพื่อศาสนาพุทธ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก

7 คน

7 คน

71 คน

71 คน

โครงการแสงสองใจ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

7 คน

7 คน

71 คน

71 คน

6 คน

6 คน

303 คน

156 คน

22.

โครงการงามอยางไทย ใจการตลาด
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

5 คน

5 คน

19 คน

19 คน

23.

โครงการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

5 คน

5 คน

19 คน

19 คน

24.

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
โครงการประกวดรองเพลงชาติไทย
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

5 คน

5 คน

137 คน

134 คน

5 คน

5 คน

19 คน

19 คน

16.
17.

21.

25.

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
2 กันยายน 2556
หองเรียน 233
25 พฤศจิกายน 2556
หองเรียน 233
วอศ.สุพรรณบุรี
9 ธันวาคม 2556
หองเรียน 233
วอศ.สุพรรณบุรี
25 พฤศจิกายน 2556
หองเรียน 432
วอศ.สุพรรณบุรี
3 กุมภาพันธ 2557
หองเรียน 432
2 ธันวาคม 2556
หองชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
10 มิถุนายน 2556
หองเรียน 122
วอศ. สุพรรณบุรี
24 มิถุนายน 2556
หองเรียน 122
วอศ. สุพรรณบุรี
2 ธันวาคม 2556
หองเรียน 122
วอศ.สุพรรณบุรี
1 กรกฎาคม 2556
หองเรียน 122
วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 180 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย
ทั้งหมด

นักเรียน - นักศึกษา

เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
6 คน 303 คน 168 คน

26.

โครงการยอนรําลึกพระราชกรณียกิจ
“พระปยมหาราช”
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 คน

27.

โครงการพัฒนาสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
โครงการอาสาพัฒนา
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

5 คน

5 คน

137 คน

133 คน

5 คน

5 คน

43 คน

40 คน

29.

โครงการ 5 ธันวาคม กราบเทาพอ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 คน

6 คน

303 คน

146 คน

30.

โครงการสรางสรรคปลูกฝงคุณธรรม
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

3 คน

3 คน

60 คน

60 คน

31.

โครงการ 12 สิงหา บอกรักแม
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 คน

5 คน

157 คน

135 คน

32.

โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจ
ประชาธิปไตย
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 คน

6 คน

303 คน

169 คน

33.

โครงการวัยรุนไทยใสใจประชาธิปไตย
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 คน

6 คน

303 คน

156 คน

28.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
20 มกราคม 2556
หองเรียนแผนก
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วอศ. สุพรรณบุรี
25 พฤศจิกายน 2556
หองเรียน 122
วอศ.สุพรรณบุรี
20 มกราคม 2556
หองเรียน 233
วอศ. สุพรรณบุรี
9 ธันวาคม 2556
หองเรียนแผนก
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วอศ. สุพรรณบุรี
2 ธันวาคม 2556
หองเรียน 433
วอศ. สุพรรณบุรี
14 สิงหาคม 2556
หองเรียนแผนก
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วอศ. สุพรรณบุรี
21 ตุลาคม 2556
หองเรียนแผนก
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วอศ. สุพรรณบุรี
23 ธันวาคม 2556
หองเรียนชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมาย
เหตุ

- 181 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย

67 คน

เขารวม
โครงการ
67 คน

2 คน

67 คน

67 คน

6 คน

6 คน

146 คน

144 คน

โครงการประชาธิปไตยเขมแข็ง
เพื่อการสรางภูมิคมุ กันที่ดี
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
โครงการสุขสันตวันลอยกระทง
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
โครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

6 คน

6 คน

146 คน

141 คน

2 คน

2 คน

67 คน

67 คน

6 คน

6 คน

52 คน

52 คน

40.

โครงการตามรอยครู
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

2 คน

2 คน

33 คน

32 คน

41.

โครงการศิษยดีเพราะมีครู
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

6 คน

6 คน

291 คน

291 คน

42.

โครงการดวงใจดวงนอย
พวงมาลัยรอยรัก
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

6 คน

6 คน

146 คน

140 คน

34.

35.

36.

37.

38.

39.

โครงการประชาธิปไตยกาวหนา
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
โครงการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

2 คน

เขารวม
โครงการ
2 คน

2 คน

นักเรียน - นักศึกษา

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
23 ธันวาคม 2556
หองเรียน 242
วอศ.สุพรรณบุรี
25 ตุลาคม 2556
หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
28 ตุลาคม 2556
ที่ทําการชุมชนยอย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
23 ธันวาคม 2556
หองเรียน 144
วอศ. สุพรรณบุรี
2 ธันวาคม 2556
หองเรียน 242
วอศ. สุพรรณบุรี
9 มกราคม 2557
โรงเรียนวัดหนอง
สานแตร จ.สุพรรณบุรี
15 กรกฎาคม 2556
หองเรียน 433
วอศ. สุพรรณบุรี
3 กุมภาพันธ 2557
หองชมรมการบัญชี
วอศ.สุพรรณบุรี
9 ธันวาคม 2556
หองเรียน 145
วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 182 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย
ทั้งหมด

นักเรียน - นักศึกษา

เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
5 คน 137 คน 123 คน

43.

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

5 คน

44.

โครงการเด็กรุนใหมใสใจคุณธรรม
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 คน

5 คน

157 คน

139 คน

45.

โครงการสงเสริมกิจกรรม“วันสุนทรภู”
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 คน

5 คน

157 คน

135 คน

46.

โครงการสงเสรมวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมทองถิ่น
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการเด็กบัญชีขอทําดีเพื่อศาสนา
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

6 คน

6 คน

251 คน

232 คน

6 คน

6 คน

251 คน

237 คน

31 คน

31 คน

47.

48.

โครงการสัปดาหพระพุทธศาสนา
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

49.

โครงการ ทงเที่ยวพรอมใจ
วันไทยไทยทางพระพุทธศาสนา
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
โครงการ Dress ASEAN
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว

50.

6 คน

6 คน

3 คน

3 คน

34 คน

34 คน

3 คน

3 คน

34 คน

34 คน

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
20 มกราคม 2557
หองเรียน 242
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กันยายน 2556
หองเรียน 262
วอศ. สุพรรณบุรี
24 มิถุนายน 2556
หองเรียน 235,262
วอศ. สุพรรณบุรี
1 มิถุนายน 2556
วัดพระรูป
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
8 กรกฎาคม 2556
หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี
24 มิถุนายน 2556
หองปฏิบัติการ 222
วอศ.สุพรรณบุรี
22 กรกฎาคม 2556
หองเรียน 242
วอศ.สุพรรณบุรี
26 สิงหาคม 2556
หองเรียน 242
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 183 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย

70 คน

เขารวม
โครงการ
70 คน

3 คน

34 คน

34 คน

4 คน

4 คน

27 คน

27 คน

โครงการยอนรําลึกพระราชกรณียกิจ
“พระปยมหาราช”
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการแฟชั่นทองถิ่น
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก

7 คน

7 คน

303 คน

163 คน

2 คน

2 คน

38 คน

38 คน

56.

โครงการอนุรักษภาษาไทย
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

6 คน

6 คน

44 คน

44 คน

57.

โครงการจัดปายนิเทศ วันวิสาขบูชา
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

4 คน

4 คน

27 คน

27 คน

58.

โครงการใสใจพระพุทธศาสนา
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 คน

5 คน

150 คน

146 คน

51.

52.

53.

54.

55.

โครงการเลาเรื่องเมืองสุพรรณ
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
โครงการพัฒนาจิต พัฒนาความคิด
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
โครงการอนุรักษเพลงพื้นบาน
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

3 คน

เขารวม
โครงการ
3 คน

3 คน

นักเรียน - นักศึกษา

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
22 กรกฎาคม 2556
หองเรียน 242
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กันยายน 2556
หองเรียน 242
วอศ. สุพรรณบุรี
10 มิถุนายน 2556
หองปฏิบัติการ 243
วอศ.สุพรรณบุรี
24 ตุลาคม 2556
หองเรียนแผนก
คอมพิวเตอรธุรกิจ
10 มิถุนายน 2556
หองเรียน 423
วอศ.สุพรรณบุรี
24 มิถุนายน 2556
หองเรียน 222
วอศ. สุพรรณบุรี
20 พฤษภาคม 2556
หองปฏิบัติการ 243
วอศ.สุพรรณบุรี
26 กรกฎาคม 2556
หองเรียนชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 184 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย
ทั้งหมด

นักเรียน - นักศึกษา

เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
5 คน 150 คน 146 คน

59.

โครงการประกวดมารยาทงามแบบไทย
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 คน

60.

โครงการเพิม่ พูนมารยาทไทย
ใสใจเพลงพื้นบาน
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว)
โครงการ Morality Hand make day
คุณธรรม จริยธรรม ทําไดดวยมือคุณ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก
โครงการวิสาขบูชารวมทําบุญ
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
โครงการพัฒนาจิต
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

3 คน

3 คน

34 คน

34 คน

2 คน

2 คน

38 คน

38 คน

3 คน

3 คน

34 คน

34 คน

6 คน

6 คน

251 คน

251 คน

โครงการขวัญเอยขวัญมา
พี่จะพาไปสูศ ิลปกรรม
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ
โครงการใหความรูเกีย่ วกับ
วันวิสาขบูชา
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
โครงการ พานักเรียนแหเทียนพรรษา
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

2 คน

2 คน

33 คน

33 คน

6 คน

6 คน

44 คน

44 คน

2 คน

2 คน

33 คน

32 คน

61.

62.

63.

64.

65.

66.

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
10 มิถุนายน 2556
หองเรียนชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วอศ. สุพรรณบุรี
10 มิถุนายน 2556
หองเรียน 242
วอศ. สุพรรณบุรี
9 กันยายน 2556
หองเรียน 423
วอศ. สุพรรณบุรี
20 พฤษภาคม 2556
วัดพระรูป
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
26 สิงหาคม 2556
หองสรอยอินทนิล
วอศ. สุพรรณบุรี
3 มกราคม 2556
โดมรวมน้ําใจ
วอศ. สุพรรณบุรี
18 มกราคม 2556
หองปฏิบัติการ 222
วอศ. สุพรรณบุรี
19 กรกฎาคม 2556
หองเรียน 433
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 185 ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ครู – อาจารย

นักเรียน - นักศึกษา

โครงการคนรุนใหม ขาวัดเวียนเทียน
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการชิ้นนี้เพื่อแม
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

5 คน

เขารวม
โครงการ
5 คน

2 คน

2 คน

33 คน

32 คน

69.

โครงการทําบุญวันละบาท
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

2 คน

2 คน

33 คน

33 คน

70.

โครงการรวมรัก รวมสราง
สงเสริมวัฒนธรรมไทย
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการรูจัก รูรักเพลงพื้นบาน
ชมรมวิชาชีพการบัญชี

6 คน

6 คน

180 คน

162 คน

6 คน

6 คน

250 คน

234 คน

72.

โครงการอนุรักษเพลงพื้นบาน
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

6 คน

6 คน

44 คน

44 คน

73.

โครงการพัฒนาจิต
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

3 คน

3 คน

54 คน

54 คน

74.

โครงการพาเพื่อนเขาวัด
ชมรมวิชาชีพการออกแบบ

3 คน

3 คน

60 คน

60 คน

75.

โครงการประชาธิปไตยเขมแข็ง
เพื่อสรางความคุม กันที่ดี
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

6 คน

6 คน

146 คน

146 คน

67.
68.

71.

ทั้งหมด

เขารวม
โครงการ
157 คน 135 คน

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
20 พฤษภาคม 2556
วัดพระรูป
8 สิงหาคม 2556
หองเรียน 433
วอศ.สุพรรณบุรี
22 กรกฎาคม 2556
วัดจําปา
จ. สุพรรณบุรี
25 พฤศจิกายน 2556
บริเวณหนาองคพระ
วอศ. สุพรรณบุรี
10 มิถุนายน 2556
หองชมรมการบัญชี
วอศ. สุพรรณบุรี
10 มิถุนายน 2556
หองปฏิบัติการ 222
วอศ. สุพรรณบุรี
25 พฤศจิกายน 2556
หองปฏิบัติการ 243
วอศ. สุพรรณบุรี
25 พฤศจิกายน 2556
วัดจําปา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
18 พฤศจิกายน 2556
หองเรียน 145
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 186 ครู – อาจารย

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
76.

77.

78.

79.

80.

81.

ทั้งหมด

นักเรียน - นักศึกษา

เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
6 คน 259 คน 259 คน

โครงการ 5 ธันวาคมเทิดไทองคราชันย
พอหลวงของแผนดิน
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

6 คน

5 คน

5 คน

137 คน

127 คน

โครงการวันสําคัญชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการอาสาพัฒนา
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

3 คน

3 คน

27 คน

25 คน

3 คน

3 คน

27 คน

26 คน

โครงการประดิษฐกระทง
สงเสริมวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ชมรมวิชาชีพคหกรรม
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมทองถิ่น
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

5 คน

5 คน

46 คน

46 คน

3 คน

3 คน

27 คน

27 คน

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
2 ธันวาคม 2556
หองชมรมการบัญชี
วอศ. สุพรรณบุรี
20 ตุลาคม 2556
หองเรียน 122
วอศ. สุพรรณบุรี
9 ธันวาคม 2556
หองปฏิบัติการ 243
วอศ. สุพรรณบุรี
20 มกราคม 2557
หองเรียน 243
วอศ. สุพรรณบุรี
2 ธันวาคม 2556
หองเรียน 233
วอศ. สุพรรณบุรี
18 พฤศจิกายน 2556
หองเรียน 243
วอศ.สุพรรณบุรี

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

หมาย
เหตุ

- 187 แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.1
การจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อยูในระดับ ดี
มาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.1
-

- 188 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
การประเมิ นความพึงพอใจของผู เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาต อภาพลักษณ ของสถานศึกษาโดยใชแบบ
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 2556 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และ
ระดับชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด กิ จ กรรมการปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม โดยเนนการมีสวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 17 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ ดีมาก

- 189 ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ชมรมวิชาชีพคหกรรม
โครงการอนุรักษน้ํา อนุรักษปา
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

4 คน

เขารวม
โครงการ
4 คน

9 คน

3.

โครงการสิ่งแวดลอมดีชีวิตสดใส
ชมรมวิชาชีพคหกรรม

4.

นักเรียน – นักศึกษา

26 คน

เขารวม
โครงการ
26 คน

9 คน

140 คน

140 คน

3 คน

3 คน

46 คน

46 คน

โครงการรณรงคปลูกปา
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย

3 คน

3 คน

26 คน

26 คน

5.

โครงการตนไมสรางชีวิต
พิชิตมลพิษสิ่งแวดลอม
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

3 คน

3 คน

146 คน

146 คน

6.

โครงการปลูกปาสรางความดีถวาย
ในหลวง ชมรมวิชาชีพคหกรรม

3 คน

3 คน

26 คน

26 คน

7.

โครงการปนไปเที่ยวไปหัวใจสีเขียว
ชมรมวิชาชีพการทองเที่ยว
โครงการสวนพฤกษศาสตร
เพื่อสุขภาพ
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

4 คน

4 คน

64 คน

64 คน

5 คน

5 คน

105 คน

98 คน

1.

2.

8.

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
10 มิถุนายน 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
9 กันยายน 2556
โครงการพระราชดําริ
แหลมผักเบี้ย
13 มกราคม 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
18 มกราคม 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
30 ธันวาคม 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
และบานของตนเอง
9 กันยายน 2556
วอศ. สุพรรณบุรี
และศูนยพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดลอม
31 พฤษภาคม 2556
วอศ. สุพรรณบุรี
3 มิถุนายน 2556
วอศ. สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 190 ลําดับ
ที่
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน

นักเรียน – นักศึกษา

โครงการภาวะผูนําเพื่อสรางสรรค
นําสมาชิกอนุรักษแหลงเรียนรู
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
โครงการรักษน้ํา รักษธรรมชาติ
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
โครงการรักษน้ํา รักษบานเกิด
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
โครงการลดโลกรอน
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการปลูกปา
ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
โครงการสิ่งแวดลอมสดใส
ดวยมือเรา ชมรมวิชาชีพ
การโรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการ Save World Save Lift
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

5 คน

เขารวม
โครงการ
5 คน

6 คน

6 คน

146 คน

139 คน

6 คน

6 คน

147 คน

127 คน

5 คน

5 คน

291 คน

257 คน

5 คน

5 คน

108 คน

108 คน

4 คน

4 คน

27 คน

27 คน

3 คน

3 คน

34 คน

34 คน

6 คน

6 คน

44 คน

44 คน

โครงการเยาวชนรุนใหมใสใจ
สิ่งแวดลอม
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 คน

5 คน

157 คน

135 คน

ทั้งหมด

เขารวม
โครงการ
105 คน 98 คน
ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
17 มิถุนายน 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
บานและชุมชน
วอศ. สุพรรณบุรี
9 ธันวาคม 2556
วอศ. สุพรรณบุรี
9 ธันวาคม 2556
วอศ. สุพรรณบุรี
2 กันยายน 2556
วอศ.สุพรรณบุรี
3 มิถุนายน 2556
อุทยานสิ่งแวดลอม
นานาชาติสิรินธร
2 กันยายน 2556
ณ วัดพระรูป
3 มิถุนายน 2556
หองปฏิบัติการ 222
วอศ. สุพรรณบุรี
3 มิถุนายน 2556
หองเรียน 235,262
วอศ. สุพรรณบุรี

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

หมาย
เหตุ

- 191 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 6.2
การจัดกิจกรรมการการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.2
-

- 192 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 เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุ บํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลกโดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐
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 2556 วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และ
ระดับชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ โดยเนนการมี
สวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 8 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการอยูในระดับ ดีมาก

- 193 ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน

นักเรียน – นักศึกษา

80 คน

2.

กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน
สถานศึกษาใบมะขามเกมส
ตอตานยาเสพติด
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 2556
โครงการแอโรบิคสูสุขภาพที่ยั่งยืน

เขารวม
โครงการ
80 คน

1,961
คน

เขารวม
โครงการ
1,776
คน

5 คน

5 คน

147 คน

127 คน

3.

โครงการรอง เลน เตน ตามฝน

6 คน

6 คน

291 คน

259 คน

4.

โครงการ แดนซ แดนซ โชว

6 คน

6 คน

303 คน

159 คน

5.

โครงการกีฬานําพาสุขภาพยั่งยืน

3 คน

3 คน

48 คน

47 คน

6

โครงการกีฬานําพาสุขภาพ กีฬา
และนันทนาการ

5 คน

5 คน

40 คน

40 คน

7.

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

2 คน

2 คน

67 คน

65 คน

8.

โครงการนันทนาการเพื่อสุขภาพ

2 คน

2 คน

38 คน

38 คน

1.

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
14 – 17
สิงหาคม 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
27 มกราคม 2557
ณ หอง 122
วอศ.สุพรรณบุรี
23 มกราคม 2557
ณ หอง 123
วอศ.สุพรรณบุรี
3 กุมภาพันธ 2557
ณ หองพวงชมพู
วอศ.สุพรรณบุรี
27 มกราคม 2557
ณ หอง 234
วอศ.สุพรรณบุรี
27 มกราคม 2557
ณ หองเรียน 122
วอศ.สุพรรณบุรี
14 มกราคม – 3
กุมภาพันธ 2556
วอศ.สุพรรณบุรี
29 กรกฎาคม 2556
โดมรวมน้ําใจ
วอศ.สุพรรณบุรี

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

หมาย
เหตุ

- 194 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
-

- 195 ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ
สถานศึ ก ษากํ าหนดโครงการด านการปลู กฝ งจิ ต สํ านึ กและเสริ มสร างความเป น
พลเมืองไทยและพลโลกโดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในแตละโครงการนั้ นจะมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
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 รั บ การส งเสริ มครบทุ กด าน ซึ่ งป การศึ กษา 2556 วิ ทยาลั ย ฯ การจั ด กิ จ กรรมทั้ งในระดั บ
สถานศึกษา และระดับชมรมวิชาชีพ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเนนการมีสวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 18 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ ดีมาก

- 196 ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ
ที่

ครู – อาจารย
โครงการ/กิจกรรม/งาน

นักเรียน – นักศึกษา

เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
33 คน 33 คน 86 คน

เขารวม
โครงการ
86 คน

1.

โครงการอบรมคุณธรรม พัฒนาผู
นําสูอาเซียน

2.

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการเขียนโครงการ

5 คน

5 คน

91 คน

89 คน

3.

โครงการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช

6 คน

6 คน

30 คน

167คน

4.

โครงการพลิกของเกาใหเปนของใหม

6 คน

6 คน

303 คน

168 คน

5.

โครงการงานพอเพียงเพื่อพอ

6 คน

6 คน

146คน

146คน

6.

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
จากผา

6 คน

6 คน

146คน

79 คน

7.

โครงการรีไซเคิลประดิษฐสิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช

5 คน

5 คน

157คน

135คน

8.

โครงการประหยัดและออม

5 คน

5 คน

19 คน

19 คน

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
24–26พฤษภาคม 2556
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
จังหวัดนครนายก
9กุมภาพันธ 2556
หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี
2 กรกฎาคม 2556
ณ หองปฏิบัติการผา241
วอศ.สุพรรณบุรี
28 ตุลาคม 2556
หองเรียน 433
วอศ.สุพรรณบุรี
12 ธันวาคม 2556
หองพวงชมพู
วอศ.สุพรรณบุรี
18 พฤศจิกายน 2556
ณ หองเรียน
142,143,145
วอศ.สุพรรณบุรี
8 กรกฎาคม 2556
หองเรียน 262
วอศ.สุพรรณบุรี
27 พฤษภาคม 2556
หองเรียน 122
วอศ.สุพรรณบุรี

หมาย
เหตุ

- 197 ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
นักเรียน – นักศึกษา
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
3 คน
3 คน 60 คน 60 คน

9.

โครงการใชและใชซ้ํา นํากลับมาใช
ใหม

10

โครงการประดิษฐสิ่งของเหลือใช

6 คน

6 คน

303คน

167คน

11.

โครงการของเหลือใช

3 คน

3 คน

60 คน

60 คน

12

โครงการมีรายไดชวยเหลือครอบครัว

5 คน

5 คน

157คน

140คน

13.

โครงการ Promotion income

2 คน

2 คน

38 คน

38 คน

14.

โครงการผลิตภัณฑวิชาชีพนํารายได
สูสังคม

3 คน

3 คน

47 คน

47 คน

15.

โครงการ Hand make day

2 คน

2 คน

71 คน

71 คน

16.

โครงการรายไดเพื่อความยั่งยืน

6 คน

6 คน

146 คน

144 คน

17.

โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

5 คน

5 คน

19 คน

19 คน

18.

โครงการของเลนเพื่อนอง

2

2

38

38

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
28 ตุลาคม 2556
หองเรียน 443
วอศ.สุพรรณบุรี
23 ธันวาคม 2556
หองเรียน แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วอศ.สุพรรณบุรี
16 ธันวาคม 2556
ณ หองเรียน 433
วอศ.สุพรรณบุรี
28 มิถุนายน 2556
หองเรียน คอมพิวเตอรฯ
วอศ.สุพรรณบุรี
27 พฤษภาคม 2556
หองเรียน 443
วอศ.สุพรรณบุรี
13 มกราคม 2557
ณ หอง 234
วอศ.สุพรรณบุรี
9 ธันวาคม 2556
หองเรียน 423
วอศ.สุพรรณบุรี
14 ตุลาคม 2556
ณ หองเรียน 145
วอศ.สุพรรณบุรี
8 กรกฎาคม 2556
ณ หองเรียน 122
วอศ.สุพรรณบุรี
9 กุมภาพันธ 2557
ณ หองสรอยอินทนิล
วอศ.สุพรรณบุรี

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

หมาย
เหตุ

- 198 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 6.4
การจัดกิจกรรมการการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.4
-

- 199 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 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
ดีมาก
จิตสํานึกดานการรักชาติ
ดี
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

- 200 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
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงตั้งโดยประธานกรรมการวิทยาลัยฯ และประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ป 2555-2557
โดยการมีสวนรวมของฝาย เพื่อใหแผนมีความครบถวนในทุกดาน ทั้งการจัดการศึกษา การบริการ กิจกรรม
ตาง ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 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
แนวทางการพัฒนาใหเกิดประสิ ทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยกําหนดโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณในปถัดไป
6. สถานศึ ก ษามี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านอย า งเป น ระบบ ในด า นประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา การประชุมครูทุกภาคเรียน การประชุมผูปกครอง ชี้แจงการแสดงความ
คิดเห็น การนําเสนอผลขอมูลดวยวาจา และลายลักษณอักษร ตลอดจนการปรับและพัฒนา

- 201 สงเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในทุกฝาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งมีขอมูลพื้นฐาน
ที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนปจจุบัน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกภาคสวนเปนหลัก
7. การใหบริการขอมูลกับหนวยงาน สถานศึกษาภายนอก บุคลากรในสถานศึกษา โดยเปน
แหลงการเรียนรู การคนควาดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม
ผลสั มฤทธิ์ จากผลการดํ าเนิ น งานด านระบบประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวมนั้น สงผลใหสถานศึกษามีขอมูลและรางวัลแหงความสําเร็จดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2555 - 2557
3. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. คูมือการประกันคุณภาพ
5. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการประจําป
6. สรุปผลความพึงพอใจตอระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา
7. สรุปโครงการที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในสถานศึกษา
8. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
9. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 875/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2556
10. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 109/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
11. รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา
12. รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล
13. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ซึ่งจากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่องนั้น สงผลให
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก รวมทั้งผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
ระบบประกันคุณภาพในระดับมาก ตลอดจนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 202 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. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. แผนกวิชา
3. ฝาย/งาน
จุดเดนตามตัวบงชี้ 7.1
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. แผนกวิชามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
3. ครูทุกคนมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7.1
-

- 203 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
จากการที่ สถานศึ กษามี ร ะบบและกลไกการประกั น คุณภาพมาอย างต อเนื่องนั้ น
สงผลใหสถานศึกษาไดรับรางวัล ดังนี้
1. ได รั บ ผลการประเมิ น การดํ าเนิ น โครงการบ มเพาะผู ป ระกอบการอาชี ว ศึ กษาแบบครบวงจร
สถานศึกษากลุมภาคกลาง ระดับภาค ระดับ 4 ดาว
2. ไดรับรางวัลดีเดนการประกวดธนาคารโรงเรียน สงเสริมการออม ประจําป 2556
3. ไดรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเมินหนวยมาตรฐานและสมาชิกดีเดน ระดับภาค ภาคกลาง
ป 2556
5. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลนักศึกษาดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคาร
ออมสิน ประจําป 2556
6. นักศึกษาระดับ ปวส. 2 ไดรับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2556
รวมทั้งผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบประกันคุณภาพในระดับมาก และนักเรียน นักศึกษาไดรับ
รางวัลตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และชาติอยางตอเนื่อง
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับ
ดีมาก
1.1, 1.2, 1.3,
1.8, 1.9
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
5.1, 5.2
6.1, 6.2, 6.3,
6.4
7.1, 7.2

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับดี

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับ
พอใช

1.4, 1.7

1.5

ตัวบงชี้ที่อยูใน
ระดับตอง
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่อยูใน
ระดับตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

หมายเหตุ ตัวบงชี้ที่ 1.6 ยังไมมีการดําเนินการแตงตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

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

ผานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก
สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
สถานศึกษารวมกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจโรงแรม
สถานศึกษาเพิ่มปริมาณผูเรียนดานระบบทวิภาคีในระดับ ปวช. ปวส.

จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7.2
-
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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
ดีมาก

เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
ดี
24 – 29 ตัวบงชี้
4
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 2556
4.1.1 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9
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 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1, 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1, 7.2
4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4, 1.7
4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.5
4.1.4 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
4.1.5 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับ ดังนี้
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 จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรู ปแบบ
ของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนงาน พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00
4. สอนปรับพื้นฐาน
5. สอนซอมเสริม

- 208 -

4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5

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
แผนงาน เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
3. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
4. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
5. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา
แผนงาน พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนกอนรีไทร
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00
แผนงาน พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
แผนงาน จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
3. การอบรมเทคนิค วิธีสอน และการสรางสื่อการสอนแกครู
4. ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา
6. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
7. ธนาคารโรงเรียน
8. ฝกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

9. ฝกทักษะรวมกับสถานประกอบการ
10. จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน
11. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับผูเรียน
12. พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน e – library
13. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูการบริการบนเว็บไซต
14. สงเสริมปญญา พัฒนาความคิด สรางเสริมการเรียนรู
แผนงาน พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. ติดตามและประเมินผลการใชครุภัณฑการศึกษา
2. จัดระบบจราจรในสถานศึกษา
3. การระดมทรัพยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
แผนงานจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. ผูประสานสิบทิศ
3. ผูปกครองเครือขาย
4. วิจัยปญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผูเรียน
5. ประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง
แผนงาน จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
6. การประเมินโครงการวิชาชีพ
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. เชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
3. ครูดีเดนประจําป
4. สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
5. ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ
แผนงาน พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. สงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2. สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ
3. พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
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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
6. จัดการเรียนการสอนแกนมัธยม
7. การลงนามความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขางานการโรงแรม
4.2.13 แผนงาน พัฒนาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
1. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอน
4.2.14 แผนงาน สรางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
1. แนะแนวการศึกษาตอดานการอาชีวศึกษา
2. เปดสอนสาขางานธุรกิจอาหาร
3. เปดสอนสาขางานธุรกิจโรงแรม
4. เปดสอนสาขางานธุรกิจคาปลีก (ปวส.)
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
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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
4.2.19 แผนงาน พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
1. วารสารประชาสัมพันธ
2. การศึ กษาความพึ งพอใจของบุคลากรและผู เ รียนที่ มีตอเอกลั กษณ และแนวทางการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา
4.2.20 แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของงานในฝาย
2. ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงานในฝาย
4.2.21 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1. ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําป
2. จัดทําแผนและกลไกการบริหารความเสี่ยง
3. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่มดานคณิตศาสตร
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

- 212 4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3.1 ความชวยเหลือทางดานอัตรากําลังครูผูสอนคณิตศาสตร
4.3.2 การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
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นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส.

นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช.

12 สิงหามหาราชินี

โครงงานวิทยาศาสตร

พิธีมอบทุนการศึกษา

การประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา

การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

พิธีลงนามความรวมมือ (MOU)
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ศึกษาดูงานตางประเทศ

ศึกษาดูงานในประเทศ

นักเรียนนักศึกษา ศึกษาดูงาน

สรางอาชีพเพื่อชุมชน (Fix It Center)

สอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม

ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
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วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริ การตามคุณวุฒิวชิ าชีพ
พันธกิจ (Mission)
จัดและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริ การให้มีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บริ การ

ปรัชญาวิทยาลัย (College Philosophy)
(Excellence in Knowledge. Sportmanship. and Discipline)
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา (College Uniqueness)
กิจกรรมเด่น เน้นทักษะวิชาชีพ
(Outstanding Activities and Professional Skills)
อัตลักษณ์ ของนักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
ทักษะดี มีวนิ ยั
(Excellence in Skills and Discipline)

