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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
ปรับปรุงและยกฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 มีเนื้อที่ 5 ไร 80.8
ตารางวา ที่ดินสวนใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ตองจายคาเชาใหกรมศาสนาทุกป
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
- ผาและเครื่องแตงกาย

พาณิชยกรรม

- พณิชยการ

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

การโรงแรม
การทองเที่ยว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

-

สาขางาน
คหกรรมการผลิต
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
ตัดเย็บเสื้อผา
ออกแบบเสื้อผา
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
- ธุรกิจคาปลีก

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

การประกอบอาหาร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก

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 ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
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6.
4. จุดเดน
1.
2.
3.

สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2554
ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับดีมาก คาคะแนนเทากับ 93.53
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
ประจําปการศึกษา 2555
5. นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2551-2557 ทั้งในระดับ ปวช. และ
ปวส. เปนเวลา 7 ปติดตอกัน รวมจํานวน 11 คน
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 ปการศึกษา 2556
10. ได รั บ ผลการประเมิน การดํ าเนิ น โครงการบ มเพาะผู ป ระกอบการอาชี ว ศึกษาแบบครบวงจร
สถานศึกษากลุมภาคกลาง ระดับภาค ในระดับ 4 ดาว ปการศึกษา 2556 และไดระดับ 4 ดาว
ระดับภาค ระดับ 4 ดาวระดับชาติ ปการศึกษา 2557
11. ได รั บ รางวั ล ดี เ ด น การประกวดธนาคารโรงเรี ย น ส ง เสริ ม การออม จากธนาคารออมสิ น
ประจําป 2557
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”
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15. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา เอสโซ ครั้งที่ 23
ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม “ถังขยะพูดได”
16. ลงนามความรวมมือกับบริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรรองส กรุป จํากัด และโรงแรมแอมบาสเตอร ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี ในการจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจคาปลีก และสาขาธุรกิจ
โรงแรม
17. ลงนามความรวมมือ ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาไทยกับนครเทียนจิน ปการศึกษา 2557
18. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ จากการประกวดหองเรียนพุทธโธโลยี พ.ศ. 2557
19. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ผลงาน
BELT AROMA THERAPY ในงานมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และเขาประกวดในระดับภาค ปการศึกษา 2557
20. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ผลงาน
เครื่องกําหนดปริมาณขนาดขนมไทย ในงานมหกรรม “สุ ดยอดนวั ตกรรมเฉลิมพระเกียรติ”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และเขาประกวดในระดับภาค ปการศึกษา 2557
21. ไดรับรางวัลหนวยมาตรฐานดีเดน เหรียญทอง ระดับภาค ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557
22. ธนาคารโรงเรียน มียอดฝากสูงถึงเกณฑไดรับรางวัลระดับดีเดน
23. รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2557
24. การระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
25. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน แผนก/ งาน / สถานศึกษา และบุคลากร/นักเรียน
26. การออกหนวยบริการในการใหความรูกับประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ
27. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค พ.ศ. 2557
28. วางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา
29. มีศูนยวิทยบริการเพื่อการบริการสืบคน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวยเทคโนโลยี
30. มีภูมิทัศนภายใน ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู
31. การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แผนกวิชา
32. นักเรียน นักศึกษามีทักษะตรงตามสาขาอาชีพที่ศึกษา โดยไดรับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ
33. รายงานวิจัยของครู นักเรียน นักศึกษา
34. ทุกแผนกวิชาจัดทําวิจัยสถาบัน
35. บุคลากรครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 D
36. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย
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37. ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มีการศึกษาตอในระดับที่สูงและตรงสาขา
38. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในการศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
- การเพิ่มอัตราครูประจําดานคณิตศาสตร
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุ 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 (แผนกศิลปประยุกต) เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชา
ตามหนังสือที่ ศธ. 0908/289 ลงวันที่ 4 เมษายน 2524 และนักเรียนชายเริ่มเรียนวิชาทหาร (ร.ด.)
ปการศึกษา 2525 เปดสอนหลักสูตร ปวท. บริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2525 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2525
ปการศึกษา 2526 เปดสอนระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
รับนักศึกษา จํานวน 40 คน
ปการศึกษา 2530 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2530 โดยกําหนดให 1 ปการศึกษา เรียน 4 ภาคเรียน
ปการศึกษา 2533 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2533
ปการศึกษา 2534 เปดสอนแผนกวิชาการถายภาพ ในคณะวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนก ป 2538
เปลี่ยนชื่อเปนแผนกวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน
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
ระดับอุดมศึกษา และ ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 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 สอนระดับ ปวช. และ ปวส. ใชหลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวส. 2540
ป ก ารศึ ก ษา 2545 สอนระดั บ ปวช. และ ปวส. ใช ห ลั ก สู ต ร ปวช. 2538 ปวช. 2545 และ
ปวส. 2540
ปการศึกษา 2546 สอนระดับ ปวช. และ ปวส. ใชหลักสูตร ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ
ปวส. 2546
ป การศึ กษา 2548 เป ด สอนระดั บ ปวช. และ ปวส. ระบบเทีย บโอนประสบการณอาชี พสู วุ ฒิ
การศึกษา
ปการศึกษา 2549 เปดสอนระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ปการศึกษา 2551 เปดสอนระดับ ปวช. แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ปการศึกษา 2555 เปดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจอาหาร
ปการศึกษา 2556 เปดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจโรงแรม
ปการศึกษา 2557 เปดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจคาปลีก และ ระดับ ปวส.
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย 72000
โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
พ.ศ. 2493 ไดรับเงินงบประมาณใหสรางอาคารเรียนใหม เปนอาคารไมโดยสรางติดดานถนนพระพันวษา
พ.ศ. 2495 ไดรับนักเรียนประจํา โดยดัดแปลงอาคารเรียนหลังเกาที่ไดรับโอนจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
มาเปนเรือนนอนของนักเรียนประจํา ในระยะนี้ทางโรงเรียนเปดสอนนักเรียน ตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
พ.ศ. 2496 ไดรับงบประมาณใหสรางอาคารอีกหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้สรางติดถนนพระพันวษาคูกับอาคาร
หลังแรก
พ.ศ. 2502 ไดสรางอาคารเรือนไม 2 ชั้น ทางดานหลังของโรงเรียน และบานพักครูอีก 1 หลัง
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พ.ศ. 2510

ได รับ คําสั่ งใหย กเลิ กการเปด สอนระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต นสายอาชี พ โดยใหทําการสอน
เฉพาะระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงเทานั้น (เปดรับผูจบ ม.6 และ ม.ศ. 3)
พ.ศ. 2509 – 2511 ทางโรงเรียนติดตอรับเครื่องพิมพดีดของโรงเรียนบพิธพิมุข ใหนักเรียนฝกหัดพิมพดีดทั้ง
ไดเปดสอนพิมพดีดหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงการเรียนการสอนทุกดานจนกระทั่งกรม
อาชีวศึกษาไดคัดเลือกใหเปนศูนยโครงการปรับปรุงโรงเรียนการชางสตรี ในภาคกลาง
พ.ศ. 2519 ไดสรางอาคารคหกรรม 1 หนวย ลักษณะเปนตึก 2 ชั้น และเปดใชเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2520
พ.ศ. 2521 ไดสรางอาคารเรียนอีก 1 หลัง เปนตึก 3 ชั้น โดยรื้ออาคารหลังที่เปนเรือนนอนออกเพื่อสราง
ตึกหลังนี้แทน และไดเลิกรับนักเรียนประจําตั้งแต พ.ศ. 2515 ไดรับเงินงบประมาณ สราง
อาคารคหกรรมเพิ่มเติ มอีก 2 หน วย เป นตึ ก 2 ชั้ น ตอจากหน ว ยแรกและเป ด ใช เมื่อต 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 มุม มสธ. และวารสารเย็บเลมเป ดให บริการหอง Internet
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 เพื่อใหนักเรียนทําการศึกษาคนควาขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต โดยไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 20 ชุด จาก ฯพณฯ บรรหาร และ
คุณหญิงแจมใส ศิลปอาชา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 พ.ศ. 2547 ดําเนินการจัดตั้งศูนยการ
เรี ย นรู ด ว ยตนเองและห อ งโฮมเธี ย เตอร ณ ชั้ น 6 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ไ ด ส ร า งห อ ง
ประชาสัมพันธและหองพักอาจารยเวร
พ.ศ. 2548 ดําเนินการกอสรางฐานพระวิษณุกรรม และกั้นหองใตอาคารเฉลิมพระเกียรติสําหรับเปนที่
ประชุมของนักเรียน นักศึกษา
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พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557

สรางสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสมอัตโนมัต”ิ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาค ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาสวนหยอม อาคารเรียน หองปฏิบัติการ
ปรับปรุงบริเวณใตอาคารเฉลิมพระเกียรติใหเปนหองประชุม และเปลี่ยนชื่อเปนหองประชุม
สรอยอินทนิล และหองโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนหองประชุมพวงชมพู
- ปรับปรุงหองประชาสัมพันธเปนธนาคารโรงเรียน
- จัดสรางหองประชาสัมพันธ หองรับรองผูปกครอง และติดรั้วดานหนาวิทยาลัยฯ
จัดสรางหองอินเตอรเน็ต จํานวน 1 หอง บริเวณอาคาร 1 ชั้นลาง
เปดทําการสอนสาขางานธุรกิจอาหาร ในระดับ ปวช.
เปดทําสอนการแผนกวิชาการโรงแรม สาขางานธุรกิจโรงแรม ในระดับ ปวช.
จัดสรางฐานพระวิษณุกรรม บริเวณหนาอาคาร 2
เปดทําการสอนแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก ในระดับ ปวส.
จัดทําหองประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 ใชชื่อวาหองพุทธรักษา
จัดสรางอาคารใหม 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites:http:// www. Spvc . ac.th โดยมีเนื้อที่
ทั้งหมด 5 ไร 80.8 ตารางวา ที่ดินสวนใหญเปนวัดรางหลวงและวัดจําปา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ตองจายคาเชาให
กรมศาสนาทุกป โดยมีอาณาบริเวณ ดังนี้
ทิศเหนือ
จด อาคารเอกชน
ทิศใต
จด ถนนกุมารทอง
ทิศตะวันออก จด ถนนขุนไกร
ทิศตะวันตก จด ถนนพระพันวษา
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ําสุพรรณบุรีอยูในอาณาเขตภาคกลาง
ดานตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร
ตั้งอยูที่ระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 4 ลิปดา 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหวางเสนแวงที่ 99 องศา 17
ลิปดา ถึง 130 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 – 10 เมตร
อยู ห างจากกรุ ง เทพฯ โดยทางรถยนต ป ระมาณ 107 กิโ ลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโ ลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครปฐม

- 10 -

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี
สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมทางดานตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแตเหนือจรดใต บริเวณพื้นที่
ต่ําสุดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดมีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดสลับลอน
ชั้นจนถึงเทือกเขาสูงชัน เปนเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี
สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปมีลักษณะคลายกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง คือ มี 3 ฤดู
ฤดูฝน เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตพัดผานอาวไทย เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน เริ่มจากกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน เกิดจากกระแสลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน มีคุณสมบัติในการอุมน้ํา และมีปริมาณแรธาตุเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมและกสิกรรม
แหลงน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีแมน้ําสายใหญที่สําคัญคือ แมน้ําทาจีน
แมน้ําสุพรรณบุรี รวมถึงหวยกระเสียวซึ่งเปนสาขาของแมน้ําสุพรรณบุรี
ปาไม จังหวัดสุพรรณบุรีมีปาสงวนแหงชาติทั้งสิ้น 7 แหง พื้นที่ประมาณ 825,102.52 ไร
แรธาตุ จาการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี สวนใหญจะเปนหินแกรนิต หินปูนและดีบุกเล็กนอย
โครงสรางประชากร
ประชากรในจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ประกอบด ว ยเชื้ อชาติ ไทย พวน จี น ลาว กะเหรี่ ย ง โดยกระจั ด
กระจายอยูในทองที่อําเภอตาง ๆ โดยชนกลุมนอยที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตสุพรรณบุรี ปจจุบันไดมีการ
ผสมกลมกลืนจนกลายเปนคนเชื้อชาติไทยในปจจุบัน
การปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 108 ตําบล 994 หมูบาน 20 เทศบาล
106 องคการบริหารสวนตําบล (อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอสามชุก อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภออูทอง
อํา เภอด านช า ง อํา เภอบางปลาม า อํ า เภอศรี ป ระจั น ต อํ า เภอดอนเจดี ย อํ าเภอสองพี่ น อ ง และอํ า เภอ
หนองหญาไซ)
ขอมูลดานประชากร
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งหมด 848,066 คน แยกเปนชาย 437,342 คน หญิง 410,724 คน
ความหนาแนนของประชากร 161 คน ตอตารางกิโลเมตร
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 78,935,389.21 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557
รายการ
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา)

จํานวนเงิน (บาท)
40,218,443.38

2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป)
2.2 คาสาธารณูปโภค

14,752,269.14
2,581,649.23

3. คาเสื่อมราคา

3,622,824.18

4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขัน้ พื้นฐาน)
4.1 คาจัดการเรียนการสอน

8,065,350.00

4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

6,956,979.28

5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
5.1 เงินอุดหนุนทุนนักเรียนเรียนดีแตยากจน

45,000.00

5.2 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

43,000.00

5.3 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน

83,000.00

5.4 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center )

540,000.00

5.5 อาชีวะสรางผูประกอบการรายใหมแบบครบวงจร

204,999.04

5.6 จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

227,500.00

5.7 ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

49,994.56

5.8 ผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

358,305.21

5.9 ผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

560,075.19

5.10 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

38,500.00

5.11 สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา

90,000.00

5.12 ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น

497,500.00
78,935,389.21
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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 2557 ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ถึงตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมระดับ ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ + ทวิภาคี
ชาย
หญิง
104
433
57
377
80
432
241
1,242
31
201
21
167
52
368
293
1,610

รวม

เทียบโอน
ชาย
หญิง
-

ชาย
104
57
80
241
31
21
52
293

หญิง
433
377
432
1,242
201
167
368
1,610

ทั้งหมด
537
434
512
1,483
232
188
420
1,903

ตารางที่ 1.3 จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)
รุนที/่ ป

หลักสูตร

1/57

ระยะสั้น 30 ช.ม.

1/57
1/57

ระยะสั้น 30 ช.ม.
ระยะสั้น 30 ช.ม.
แกนมัธยม

4 พ.ย.-27
พ.ย. 57

20 พ.ค.-19
ก.ย. 57

แกนมัธยม

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

ชาย
15

จํานวนผูเรียน
หญิง
15

รวม
30

5
5
1

21
8
41

11
22
32

32
30
73

1

51

44

95

จํานวน
รายวิชา
5
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ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง ผูบ ริหาร/ครู

ฝายผูบ ริหาร

5

5

-

-

1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

21

12 1

8

แผนกวิชาคหกรรม

4

4

-

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3

2

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

4

แผนกวิชาการบัญชี

-

-

1

4

-

-

-

7 14 -

6 15 -

1

6 5

-

1

8

-

-

4

-

1

3

-

-

2

2

-

-

-

-

1

2

1

-

-

3

-

1

1

-

-

-

1

4

-

-

-

4

-

-

4

-

-

3

1

-

-

-

11

7

1

3

2

9

-

5

6

-

-

5

1 1 1

3

แผนกวิชาการขายและการตลาด

4

4

-

-

-

4

-

-

4

-

-

3

1

-

-

-

แผนกวิชาการเลขานุการ

7

3

-

4

1

6

-

4

3

-

-

2

1

-

-

4

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

9

7

-

2

4

5

1

5

3

-

-

5

2

-

-

2

แผนกวิชาการโรงแรม

2

-

1

1

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

แผนกวิชาการทองเที่ยว

2

2

-

-

1

1

-

1 1

-

1

1

-

-

-

-

แผนกวิชาการออกแบบ

3

2

-

1

2

1

-

-

3

-

-

2

-

-

-

1

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

2

1

-

1

-

2

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

2

1

-

1

1

1 -

1

1

-

-

-

1

-

-

1

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

2

2

-

-

-

2

1

-

-

-

1

1

-

-

-

81

56 3 22 21 60 2 30 49 -

รวมทั้งหมด

4

-

1

4

1

พนักงานราชการ
อัตราจาง

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

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

สถานภาพ

3 33 19 1 3 22
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ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
งานตามโครงสราง
บริหารสถานศึกษา

เจาหนาที่งานสารบรรณ
เจาหนาที่งานธุรการ
เจาหนาที่งานบุคลากร
เจาหนาที่งานบัญชี
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ
เจาหนาที่งานทะเบียน
เจาหนาที่งานกิจกรรม
เจาหนาที่งานแนะแนว
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ
เจาหนาที่งานปกครอง
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ
เจาหนาที่งานผลิตการคา
เจาหนาที่งานวัดผล
เจาหนาที่งานหองสมุด
เจาหนาที่งานวิจัย
พนักงานบริการ
พนักงานขาย
พนักงานพัสดุ ชั้น 3
หัวหนาหมวดรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานสถานที่
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
บุคลากรทางการศึกษา
เจาหนาที่ทวิภาคี
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(คน)

1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3
1
7
3
1
1
43

เพศ

วุฒิการศึกษา

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

สถานภาพ

1
1

1
1
1
1
2
6

1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
7
1
1
37

1
1
3
1
2
3
11

1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
5
1
1
33

1
1
1
3
1
7
3
17

3
1
1
1
1
2
1
1
1
12

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

-

- 15 1.3 ระบบโครงสรางบริหาร
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้
โครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

- 15 -

- 16 1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปการศึกษา 2557
 นักเรียนไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2557 ในระดับ ปวช. และ ปวส.
 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “หองเรียนพุทโธโลยี”
 ไดรับรางวัลองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค ภาคกลาง ระดับเหรียญทอง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ลงนามความรวมมือกับ Tianjin Youth Professional
College,P.R.China
 รางวัลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาค ระดับชาติ ไดรับรางวัลระดับ
4 ดาว
 รางวัลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเลิศ ระดับ 4 ดาวในระดับภาค และ
ระดับชาติ
 ไดจัดแสดงนิทรรศการธุรกิจคาปลีก เนื่องใน “งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ณ อาคารเอกซซิบิชั่น
ฮอลล อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 ไดรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก พ.ศ. 2554-2557 จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
 ธนาคารโรงเรียนมียอดฝากสูงถึงเกณฑไดรับรางวัลระดับดีเดน
 รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจําป 2557 ชื่อผลงาน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐคนรุนใหมประเภทตอยอดนวัตกรรม และเทคโนโลยี “เครื่องทําลายเอกสารแบบ 3 in 1
 ไดรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” จากสํานักงานเลขาธิการครุสภา
นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ
 รางวัล “สุดยอดครูดี” โครงการครูดีมีทุกวัน จากสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
นางภิญญดา อยูสําราญ
 รางวัล “ครูชุมชน สรางคนดี เปนศรีแผนดิน” จากทานหญิง (หมอมเจา) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล
นางสาวจันทรา สงศรี
 คุณครูขนิษฐา ภมรดล ไดรับคัดเลือกครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดีเดน
 คุณครูณัฐญา อัมรินทร ไดรับคัดเลือกครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดีเดน
 คุณครูพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ ไดรับคัดเลือกครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมดีเดน

- 17  คุณครูราตรี พรหมแทน ไดรับคัดเลือกครูผูสอนดีเดน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเดน
 นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2556
(นางสาวพลอย บุญเมือง)
 รางวัลเยาวชนดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล วันที่ 7 มกราคม 2558
นายสุจิโรจน สิทธิมาศ
 ลงนามความร ว มมื อ ณ นครเที ย นจิ น สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โครงการความร ว มมือ เพื่ อการ
พัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาไทยกับนครเทียนจิน
 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหวางสถานประกอบการ
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 นางสาวพรพิมล วงษพันธ ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2558
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย (นายภูมิรัตน รัตนวงพงษ
และนางสาวบงกช แกวปาน)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร (นางสาวอินทิรา
อนันตธนสาร และนางสาวพลอยพิชชา นาโตนด)
 นางสาววิภาวรรณ วงษโพธิ์ ไดรับรางวัลสมาชิกดีเดนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด (สีโปสเตอรจากธรรมชาติ)
 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค เรื่อง “ดินน้ํามัน
จากเยื่อกระดาษ” (นางสาวธนพร บัวมี นางสาวรุงกัลยา อานคําเพชร และนางสาววรวรรณ
รุงเรือง)
 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค เรื่อง
“สีโปสเตอรเพื่องานศิลปะ”(นางสาวณัฐชา เกิดวัน นางสาวอัญชิสา ชวนเชาว และนางสาวสุชาวดี
น้ําทิพทา)
 รางวัล “ครูผูสอนดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2557 ประกอบดวย
- นางขนิษฐา ภมรดล
- นางณัฐญา อัมรินทร
- นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ
- นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ
- นางราตรี พรหมแทน

- 18  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําป 2557 ประกอบดวย
ผูบริหาร - นายภานุพันธ
พันธนิตย
- นางวันทนา
โพธิ์รัง
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
- นางยุวพา
สารพัฒน
- นางพรสวรรค
ผลวงษ
- นายนนท
เกตุพรม
- นางสาวฉัตรระวี
พงศกรสุริยะ
- นางสาวศรัณยา
เอมอินทร
- นางสมใจ
บุญมี
- นางเพียรใจ
มวงภาษี
- นางอนัญญา
เวียงสีมา
- นางสาวพรรณี
สุคันธิน
- นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
- นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
- นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ
- นายกิติพงศ
โกวิทวนิชชา
- นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
- นางนิภา
สุทธิบุตร
- นายชนาวุฒิ
มูลจันทร
- นายเอกลักษณ
พุมโต
- นางสาววิราวรรณ
สายแกว
บุคลากรทางการศึกษา
- นางวันรุง
นิ่มสันต
- นางสาวเจียรนัย
นาคะนิวิษฐ
- นางสาวนงคนุช
เดชสมบูรณ
- นายสมใจ
หอมลออ
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การบัญชีกับคอมพิวเตอร (นางสาวณัฐนันท น้ําใจดี
และนางสาววนัสนันท จินดานนท)

- 19  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี (นายฐิติวัฒน สิทธิชู
รักษ และนางสาวชนิศา นาคใหม)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
(นางสาวพรทิพา เงินงาม)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ พิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
(นางสาวนัทธมน ธรรมสาร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ (นางสาวสุมาลี มะโน
นางสาวปรารถนา ออนเถื่อน นางสาวอรัญญา พันธแตง นางสาวมัณฑนา แกวเจริญ และ
นางสาวเนตรนภา อูอรุณ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
(นางสาวกาญจนา ออนเถื่อน นางสาวเบญจมาศ จูอี้ นางสาวรสทร พุกพาน และนางสาว
วรัชยา วรรณไชย)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบอาหารวางหรือยํา และอาหารจาน
หลัก (นางสาวอัญชนก เฉลียวไวย นางสาวฤดีรัตน บํารุงชนม และนายทรงพล โพธิ์หิรัญ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใชวัสดุ
ดิบหลักจากปลาดุก (นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี นางสาวนวพร รูปสมดี และนางสาวดาวเรือง
ประภาศรี)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประดิษฐดอกไมจากวัสดุธรรมชาติจัดลง
ภาชนะ (นางสาวธฤติมา นครินทราคุปต นายธีรภัทร ทับทิมสวน นายคุณากร ศรีโปฎก และ
นายถิรายุ คําวิลาศ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประดิษฐของที่ระลึกสําหรับตกแตงบาน
(นายจักรพงศ สุวรรณรัตน นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น และนางสาวศิริรัตน มณีวงศ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและตกแตงกางเกงยีนส
(นายวัชรพงศ แซจิ๋ว นางสาวกมลฉัตร ชอยเชื้อดี และนางสาวชมพูนุช ปนานนท)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑบนโตะ
อาหาร (นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช นางสาวจันทิมา จิตตวารี และนางสาวสุวรรณี เนียมสุข)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร
ผลไมแปรรูป (นางสาวอินทิรา อนันตธนสาร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่มชาย (นายกฤษดา เรืองวิทย)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่มหญิง (นางสาวธัญญลักษณ มาเกิด
และนางสาวอภิณญาณ ครุฑวิลัย)

- 20  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ Animation (นางสาวจุฑาทิพย ทิมเหลย และ
นางสาวธนาทิศ พันธถม)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ภาษาจีน (นายสุจิโรจน สิทธิมาศ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ (Demonstration
Contest) (นายกานต จันทรัตน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประกวดการพูดในที่สาธารณเปนภาษาอังกฤษ
(English Public Speaking Contest (นางสาวกันตกมล ไทยวงษ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรไทย
(นางสาวพัชราภา เหลืองประเสริฐ และนางสาวกมลวรรณ ศรีตองออน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประกวดกิจกรรมรักการอาน (นางสาวเสาวคนธ
ศฤงคาร)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (7 หยอง)
(นายจิรภัทร เขาสมบูรณ)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดดนตรีไทย ขลุยเพียงออ
(นางสาวประภัสสร สุขเถื่อน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดดนตรีไทย ซออู (นายฤกษดี สุริพล)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไมนวม)
(นางสาวณัฐวรรณ ศิลาวัชรพล)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย (นายภูมิรัตน รัตนวงพงษ
และนางสาวบงกช แกวปาน)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การเลานิทานพื้นบาน (นางสาวสุภัตรา สุวรรณศร)
ผลงานแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับปวส.
(นายฐิติวัฒน สิทธิชูรักษ และนางสาวชนิศา นาคใหม)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร
(นางสาวอินทิรา อนันตธนสาร และนางสาวพลอยพิชชา นาโตนด)
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงประเภทลูกทุง (ชาย) (นายชัยณรงค นาคเสน)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะประกอบอาหารวางหรือยําและอาหารจานหลัก
ระดับ ปวช. (นางสาวอัญชนก เฉลียวไวย นางสาวฤดีรัตน บํารุงชนม และนายทรงพล โพธิ์หิรัญ)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (หญิง)

- 21 (นางสาวมิรันตี ศรีบุญเพ็ง)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
(นางสาวธัญญลักษณ มาเกิด และนางสาวอภิณญาณ ครุฑวิลัย)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการพูดในที่สาธารณะ (นางสาวกันตกมล ไทยวงษ)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย (นายภูมิรัตน รัตนวงพงษและนางสาว
บงกช แกวปาน)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑบนโตะอาหาร
ระดับ ปวส. (นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช นางสาวจันทิมา จิตตวารี และ นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประดิษฐของที่ระลึกสําหรับตกแตงบาน ระดับ ปวส.
(นายจักรพงศ สุวรรณรัตน นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น และนางสาวศิริรัตน มณีวงศ)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ชาย) (นายกฤษดา เรืองวิทย)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงประเภทเพลงสากล (ชาย)
(นายณัฐดนัย สาลีผล)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทยประเภทขิมสาย (7 หยอง)
(นายจิรภัทร เขาสมบูรณ)
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย (นายภูมิรัตน รัตนวงพงษ
และนางสาวบงกช แกวปาน)
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร
(นางสาวอินทิรา อนันตธนสาร และ นางสาวพลอยพิชชา นาโตนด)
 ไดรับรางวัลชมเชย ทักษะวิชาชีพ การประดิษฐของที่ระลึกสําหรับตกแตงบาน ระดับ ปวส.
(นายจักรพงศ สุวรรณรัตน นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น และนางสาวศิริรัตน มณีวงศ)
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2557
ที่วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อสิ่งประดิษฐ เครื่องกําหนดปริมาณขนาดขนมไทย
 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ BELT AROMA THERAPY
 ไดนําสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเขาประกวดในระดับภาค ภาคกลาง ที่จังหวัดราชบุรี
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ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 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 2557 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. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เนนใหหนวยงานทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวม
ในการจั ด การศึกษา ตลอดจนพัฒ นาระบบการเรี ย นรู ที่เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นทุ กเพศ ทุกวั ย ผู พิการ และ
ผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาวิชาชีพ ในดานธุรกิจและบริการอยางเทาเทียมกัน
3. สถานศึกษามีการส งเสริ ม สนับ สนุน ผูเ รีย นและผูส อน ใหมีการสรางและพัฒ นา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
และเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เอกลักษณของสถานศึกษา

กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ

- 24 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 กิจ กรรมส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน
เนนทักษะวิชาชีพ หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอน โดยเนน
การฝกทักษะปฏิบัติใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ความชํานาญทางดานวิชาชีพของตนเอง
อัตลักษณของนักเรียน นักศึกษา ทักษะดี มีวินัย
ทักษะดี หมายถึง ความรู ความสามารถ หรือความชํานาญในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว
รวดเร็ว และถูกตองเกี่ยวกับวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู ตลอดจนความสามารถในการนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนได
มีวินั ย หมายถึง การปฏิบั ติ ต นตามระเบีย บ ขอบังคับ กฎ กติ กาต างๆ ที่ว างไว หรื อการควบคุม
พฤติกรรม และอารมณของตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกาของสังคมได
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

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

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและ

สถานศึกษามีการพัฒนา

- การประเมินโครงการวิชาชีพ

- 25 ดาน
การจัดการเรียนการสอน

เปาหมายความสําเร็จ
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในระดับดีมาก

-

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมและระบบดูแล
ผูเรียน

สถานศึกษามีการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมและ
จัดระบบดูแลผูเรียนอยูใน
ระดับดีมาก

-

ยุทธศาสตรที่ 4
ยกระดับสมรรถนะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนา
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
2557
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
การจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
การจัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
การประชุมผูปกครองประจําภาคเรียน
ผูประสานสิบทิศ
การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห
การพัฒนาศักยภาพการใหบริการกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
การจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
การปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ป 2557
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ป 2557
การตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน

- สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุน

- 26 ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรบั การพัฒนาอยูในระดับดีมาก

ยุทธศาสตรการพัฒนา
-

วิจัย
ส ง เสริม 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

ยุทธศาสตรที่ 7
สรางความเขมแข็ง

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

สถานศึกษามีการสรางความ

- การเสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่นของ

- 27 ดาน
เครือขายความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
เขมแข็งในการสรางเครือขาย
ความรวมมือในการจัด
การศึกษาระดับดีมาก

ยุทธศาสตรการพัฒนา
-

แผนกวิชา
การทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนทวิภาคีรวมกับ
สถานประกอบการ
การฝ ก งานนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ประจํ า ป
การศึกษา 2557
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
การฝกประสบการณอาชีพในสถานประกอบการ
การพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานดาน
อาชี พ ศึ กษากับ หน ว ยงานภาครัฐ 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
- การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
แผนกวิชา

- 28 ดาน

เปาหมายความสําเร็จ
-

ยุทธศาสตรที่ 11
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
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

- 29 2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ดาน
2.3.1 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา

เปาหมายความสําเร็จ
ระดับคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มีตอความปลอดภัยของผูเรียน
ครู และบุคลากร อยูในระดับ
ดีมาก

-

-

2.3.2 ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท

มาตรการปองกันและควบคุม
การทําโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
การทําประกันอุบัติเหตุ และ
การรักษาพยาบาล
คูมือนักเรียน นักศึกษา
มีระบบการจัดเวรยาม
มีปายแสดงคําเตือนการใชหองเรียน
มีอุปกรณปองกันอัคคีภัย
มีจราจร ควบคุมดูแลในตอนเชา
มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา
มีระบบวงจรปดในแตละอาคารเรียน
มีการคัดกรองบุคคลภายนอกในการ
เขาวิทยาลัยฯ
มีอาคารที่พักรับรองของผูปกครอง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือกอนเขา
วิทยาลัยฯ
การสงขอมูลรายงานพฤติกรรม
ผูเรียนไปยังผูปกครอง
โครงการศูนยเฝาระวังพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา และความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา
พั ฒ นาระบบการบั น ทึ ก พฤติ ก รรม
ของนักเรียน นักศึกษา

รอยละ 98.00 ของผูเรียนที่ปลอด - การติ ดต อประสานงานกับเครือขาย
จากการทะเลาะวิวาท
ผูปกครอง

- 30 ดาน

เปาหมายความสําเร็จ
-

-

-

2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากสิ่งเสพติด

มาตรการปองกันและควบคุม
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
มีผู ป ระสานสิ บ ทิ ศในการดู แ ล และ
รายงานตอครูที่ปรึกษา
การเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษา ของ
ครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห
กฎระเบียบการลงโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมชี้แจง ผูปกครองและ
นักเรียนในการปฐมนิเทศ นักเรียน
นักศึกษา

- ระบบการดูแลนักเรียน
- การตรวจสุขภาพหาสารเสพติด

- 31 ดาน

เปาหมายความสําเร็จ
-

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม
เชน การตั้งครรภกอนวัย
อันควร

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากความเสี่ยงทางสังคม

-

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

- 32 ดาน

2.3.5 ความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม

เปาหมายความสําเร็จ

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากการพนันและการมั่วสุม

-

มาตรการปองกันและควบคุม
จัดใหมีระบบการดูแลนักเรียน
การทําโครงการผูประสานสิบทิศ
โครงการเยี่ยมบาน
การติ ดต อประสานงานกับเครือขาย
ผูปกครอง
คูมือนักเรียน นักศึกษา
การบันทึกขอมูลสถิติ
การเชิญผูปกครองเขาพบเพื่อรับทราบ
ขอมูล
การรายงานขอมูลผูปกครองเปน
ลายลักษณอักษร และการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
การลงโทษตามลําดับขั้นตอน
การปฏิ บั ติ โ ครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
การรายงานสรุป
มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
การอบรมนักเรียนในตอนเชา
มีครูปกครองและครูที่ปรึกษา
ควบคุมดูแล
มีผู 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

- 33 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

- 34 -

ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู เรีย นและผูสําเร็ จการศึกษาอาชีว ศึกษาใหมีความรูเชิ งวิ ชาการ ทักษะทางวิช าชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
ชี้แจงให ครูผูสอน ผูเรี ยนและผู ปกครองทราบถึงเกณฑของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้น ป
ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการประชุมวางแผนในการแกปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหปรับปรุงการพัฒนาผลการ
เรียนใหดีขึ้น
แจงใหผูเรียนทราบผลการเรียนอยางตอเนื่องทุกภาคเรียนและประชุมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํา เพื่อใหทราบ และหาวิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษาตอไป
ความพยายาม
มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา ผูปกครองและ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อแกไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนให สูงขึ้น เพื่อจบการศึกษาตามกําหนดของ
หลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป จํานวน 1,674 คน จากผูเรียนทั้งหมด 1,785 คน คิดเปนรอยละ 93.79 ของผูเรียน
ทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก

- 35 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
-สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
- สาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางาน อาหารและโภชนาการ

- สาขางานธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานธุรกิจดอกไมและงาน
ประดิษฐ
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน (การบัญชี)

สาขาวิชา/สาขางาน (การตลาด)

จํานวนผูเรียน
ผูเรียน
ระดับชั้น
ที่มีผลสัมฤทธิ์ รอยละ
ที่ออกกลางคัน
(ยกเวนผูออกกลางคัน)
2.00 ขึ้นไป
จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน

ปวช.1
ปวช.3

10
13

2
0

10
13

100.00
100.00

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

30
38
31
24
12
13

11
0
1
10
4
0

27
38
31
18
12
13

90.00
100.00
100.00
75.00
100.00
100.00

ปวช1
ปวช.2
ปวช.3

8
6
26
211

2
0
0
30

7
6
25
200

87.50
100.00
96.16
94.79

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

133
107
130
26
37
53

14
5
3
2
3
2

115
104
127
19
26
52

86.47
97.20
97.70
73.08
70.27
98.12

- 36 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียน
ผูเรียน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ระดับชั้น
ที่มีผลสัมฤทธิ์ รอยละ
ที่ออกกลางคัน
(ยกเวนผูออกกลางคัน)
2.00 ขึ้นไป
สาขาวิชา/สาขางาน (การเลขานุการ) ปวช.1
21
4
18
85.72
ปวช.2
41
1
41
100.00
ปวช.3
66
1
64
96.97
สาขาวิชา/สาขางาน (คอมพิวเตอร
ปวช.1
91
4
78
85.72
ธุรกิจ)
ปวช.2
81
1
80
98.77
ปวช.3
62
1
61
98.39
สาขาวิชา ธุรกิจคาปลีก
สาขางาน (ธุรกิจคาปลีกทั่วไป)
ปวช.1
25
4
22
88.00
ปวช.2
9
4
9
100.00
ปวช.3
11
0
10
90.91
รวมพาณิชยกรรม
893
49
826
92.50
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชา/สาขางาน (การโรงแรม)
ปวช.1
43
0
36
83.72
ปวช.2
20
6
20
100.00
สาขาวิชา/สาขางาน (การทองเที่ยว)
ปวช.1
25
3
20
80.00
ปวช.2
19
2
18
94.74
ปวช.3
32
0
32
100.00
รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
139
11
126
90.65
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน (การออกแบบ)
ปวช.1
16
2
10
62.50
ปวช.2
18
0
18
100.00
ปวช.3
32
0
32
100.00
จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน

- 37 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
- สาขางานคอมพิวเตอร
กราฟกอารต
รวม ศิลปกรรม
รวม ระดับ ปวช.

จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
ผูเรียน
ระดับชั้น
ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ รอยละ
(ยกเวนผูออก
ที่ออกกลางคัน
2.00 ขึ้นไป
กลางคัน)
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

23
20
34
143
1,386

4
0
1
7
97

19
19
32
130
1,282

82.61
95.00
94.12
90.91
92.50

- 38 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางาน การประกอบอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการบริการ
รวมคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางาน การตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางาน การจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขางาน ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมบริหารธุรกิจ
รวม ระดับ ปวส.

จํานวนผูเรียน
ผูเรียน
ระดับชั้น
ที่ลงทะเบียน
ที่ออกกลางคัน
(ยกเวนผูออกกลางคัน)

จํานวนผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

ปวส.2

5

0

5

100.00

ปวส.1
ปวส.2

11
12

0
0

11
12

100.00
100.00

ปวส.1

9
37

2
2

9
37

100.00
100.00

ปวส.1
ปวส.2

51
73

2
4

51
73

100.00
100.00

ปวส.1
ปวส.2

34
27

0
1

34
27

100.00
100.00

ปวส.1
ปวส.2

50
21

2
3

50
19

100.00
90.48

ปวส.1
ปวส.2

49
41

4
1

47
38

95.92
92.69

ปวส.1

16
362

2
19

16
355

100.00
98.07

399

21

392

98.25

- 39 สรุปจํานวนผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ปวช./ปวส.

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

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
(ยกเวนผูออก
กลางคัน)
475
408
503
1,386
220
179
399
1,785

ผูเรียนที่ออก
กลางคัน

จํานวนผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

62
26
9
97
12
9
21
118

399
391
492
1,282
218
174
392
1,674

84.00
95.84
97.82
92.50
99.09
97.21
98.25
93.79

ตารางการประเมินระดับคุณภาพรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ที่
1

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

ผลการดําเนินการ
รอยละ 93.79

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้จํานวน 1 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

รอยละ 80 ขึ้นไป รอยละ 7079.99

 พอใช

 ตองปรับปรุง

รอยละ 6069.99

รอยละ 50-59.99

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ต่ํากวารอยละ 50

- 40 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
- งานทะเบียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.1
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รอยละ 92.50 โดยแตละประเภทวิชาอยูในเกณฑ ดีมาก ไดแก ประเภท
วิชา คหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
รอยละ 94.79, 92.50, 90.91, 90.65 ตามลําดับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 2.00 ขึ้ น ไป ร อ ยละ 98.25 โดยแต ล ะประเภทวิ ช าอยู ใ นเกณฑ ดี ม าก ได แ ก
ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 100.00, 98.07 ตามลําดับ
ผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม เมื่อพิจารณาในภาพรวม คือ รวมทั้งระดับ ปวช.
และ ระดับ ปวส. พบวา จํานวนผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 93.79 อยูในเกณฑ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7
-

- 41 ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีคุณภาพของ
ผูเรียน
ความตระหนัก
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่มีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงานไมนอยกวา 5 แหง และ
บุคคลในชุมชนไมนอยกวา 5 คน มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูเรียน
ทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง และมีการกําหนด
โครงการฝกงานนักเรียนนักศึกษา รวมกับสถานประกอบการ ในแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ความพยายาม
1.จัดทําเครื่องมือวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงานและบุคคลในชุมชนที่มีตอ
นักเรียนนักศึกษาฝกงาน จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
2. กําหนดกลุมเปาหมายเปนนักเรียน นักศึกษาฝกงาน และสถานประกอบการ หนวยงานที่นักเรียน
นักศึกษา ออกไปฝกงาน
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษาฝกงาน จํานวน 679 คน เก็บรวบรวมขอมูล
ไดจํานวน 679 คน คิดเปนรอยละ 100
4. รายงานผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการ หนวยงาน และบุคคลในชุมชนที่มีตอนักเรียนนักศึกษา
ฝกงาน พบวาสถานประกอบการมีความพึงพอใจนักเรียนนักศึกษาในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ดาน (รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 1-6)

- 42 ตารางที่ 1แสดงคารอยละของจํานวนนักเรียนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอนักเรียนนักศึกษาในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับ ปวช.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขาวิชา
ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3คหกรรมการผลิต
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

จํานวนเต็ม เขารวม
(คน)
(คน)
131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.61
มากที่สุด
4.16
มาก
4.66
มากที่สุด
4.48
มาก
4.56
มากที่สุด
4.29
มาก
4.33
มาก
4.72
มากที่สุด
4.43
มาก
4.19
มาก
4.44

มาก

ระดับ ปวส.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6

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

จํานวนเต็ม เขารวม
(คน)
(คน)
51
34
49
48
11
5
198

เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช. +ปวส.= 4.44 + 4.62 = 4.53
2

51
34
49
48
11
5
198

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.90
มากที่สุด
4.39
มาก
4.72
มากที่สุด
4.60
มากที่สุด
4.36
มาก
4.77
มากที่สุด
4.62

มากที่สุด

- 43 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูป ระกอบการที่มีตอนักเรี ยนนักศึกษาในดานคุณลั กษณะที่พึง
ประสงคอยูในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของจํานวนนักเรียน นักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงานในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ระดับ ปวช.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขาวิชา
ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

จํานวน เขารวม
เต็ม(คน) (คน)
131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
x

แปลผล

4.71
4.33
4.60
4.61
4.65
4.13
4.37
4.51
4.51
4.06

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.44

มาก

ระดับ ปวส.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6

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

จํานวน เขารวม
เต็ม(คน) (คน)
51
34
49
48
11
5
198

เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช. +ปวส.= 4.44 + 4.66 = 4.55
2

51
34
49
48
11
5
198

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.81
มากที่สุด
4.47
มาก
4.65
มากที่สุด
4.72
มากที่สุด
4.53
มากที่สุด
4.81
มากที่สุด
4.66

มากที่สุด

- 44 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักเรียนนักศึกษาในดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปอยูในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงค า ร อ ยละของจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาฝ ก งาน และแสดงค า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของ
ผูประกอบการ ที่มีตอนักศึกษาฝกงานในดานสมรรถนะวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

จํานวนเต็ม เขารวม
(คน)
(คน)
131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.81
มากที่สุด
4.36
มาก
4.74
มากที่สุด
4.72
มากที่สุด
4.59
มากที่สุด
4.39
มาก
4.41
มาก
4.53
มากที่สุด
4.65
มากที่สุด
4.29
มาก
4.54

มากที่สุด

ระดับ ปวส.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6

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

จํานวน เขารวม
รอยละ
เต็ม(คน) (คน)
51
34
49
48
11
5
198

เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช. +ปวส.= 4.54 + 4.72= 4.63
2

51
34
49
48
11
5
198

100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.85
4.57
4.77
4.75
4.55
4.85

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากกี่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

มากที่สุด

- 45 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักเรียนนักศึกษาในดานสมรรถนะวิชาชีพอยู
ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ ที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
= ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค+ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป+ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3
= 4.53 + 4.55 + 4.63
3
= 4.57

ตารางที่ 4 แสดงคารอยละของจํานวนนักเรียน นักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคคลใน
ชุมชน ที่มีตอนักเรียนนักศึกษาใน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับ ปวช.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขาวิชา
ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

จํานวนเต็ม เขารวม
(คน)
(คน)
131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชน
แปลผล
x
4.73
มากที่สุด
4.56
มากที่สุด
4.66
มากที่สุด
4.48
มาก
4.55
มากที่สุด
4.33
มาก
4.43
มาก
4.72
มากที่สุด
4.29
มาก
4.56
มากที่สุด
4.53

มากที่สุด

- 46 ระดับ ปวส.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6

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

เขารวม
จํานวนเต็ม
(คน)
(คน)
51
34
49
48
11
5
198

51
34
49
48
11
5
198

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชน
แปลผล
x
4.87
มากที่สุด
4.61
มากที่สุด
4.77
มากที่สุด
4.60
มากที่สุด
4.35
มาก
4.72
มากที่สุด
4.65

มากที่สุด

เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช. +ปวส.= 4.53 + 4.65 = 4.59
2
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ บุ ค คลในชุ ม ชน ที่ มี ต อ นั กเรี ย นนั กศึ ก ษาใน ด า นคุ ณลั ก ษณะที่
พึงประสงค อยูในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 5 แสดงคารอยละของจํานวนนักเรียน นักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชน ที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงานใน ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ระดับ ปวช.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

จํานวน เขารวม
เต็ม(คน) (คน)
131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชน
แปลผล
x
4.81
มากที่สุด
4.52
มากที่สุด
4.60
มากที่สุด
4.67
มากที่สุด
4.63
มากที่สุด
4.13
มาก
4.39
มาก
4.55
มากที่สุด
4.53
มากที่สุด
4.26
มาก
4.51

มากที่สุด

- 47 ระดับ ปวส.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6

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

จํานวน เขารวม
เต็ม(คน) (คน)
51
34
49
48
11
5
198

51
34
49
48
11
5
198

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชน
แปลผล
x
4.82
มากที่สุด
4.53
มากที่สุด
4.67
มากที่สุด
4.75
มากที่สุด
4.55
มากที่สุด
4.79
มากที่สุด
4.69

มากที่สุด

เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช. +ปวส.= 4.51 + 4.69 = 4.60
2
ผลการประเมินความพึงพอใจของ บุคคลในชุมชน ที่มีตอนักเรียน นักศึกษาใน ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป อยูในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 6 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ บุคคลใน
ชุมชน ที่มีตอนักศึกษาฝกงานใน ดานสมรรถนะวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผา
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 คหกรรมการผลิต
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

จํานวนเต็ม เขารวม
(คน)
(คน)
131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

131
56
65
63
13
31
25
33
32
32
481

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชน
แปลผล
x
4.80
มากที่สุด
4.55
มากที่สุด
4.72
มากที่สุด
4.71
มากที่สุด
4.58
มากที่สุด
4.37
มาก
4.42
มาก
4.54
มากที่สุด
4.62
มากที่สุด
4.53
มากที่สุด
4.58

มากที่สุด

- 48 ระดับ ปวส.
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6

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

จํานวนเต็ม เขารวม
(คน)
(คน)
51
34
49
48
11
5
198

51
34
49
48
11
5
198

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

ความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชน
แปลผล
x
4.85
มากที่สุด
4.57
มากที่สุด
4.77
มากที่สุด
4.75
มาทกี่สุด
4.55
มากที่สุด
4.85
มากที่สุด
4.72

มากที่สุด

เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช. +ปวส.= 4.58 + 4.72 = 4.65
2
ผลการประเมินความพึงพอใจของ บุคคลในชุมชน ที่มีตอนักเรียนนักศึกษาใน ดานสมรรถนะวิชาชีพ
อยูในระดับมากที่สุด
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค คลในชุ ม ชน ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพทั้ ง 3 ด า นของผู เ รี ย น
คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
= ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค+ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป+ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3
= 4.59 + 4.60 + 4.65
3
= 4.61
ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หนวยงานและบุคคลในชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และดานสมรรถนะวิชาชีพ
= สถานประกอบการ + บุคคลในชุมชน
2
= 4.57 + 4.61
2
= 4.59

- 49 ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความ
พึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสราง
เครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ ย 3.51-5.00 คิด เป น
รอยละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับขอมูล
ที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม

3. สถานศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ ย 3.51-5.00 คิด เป น
รอยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับขอมูล
ที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ ย 3.51-5.00 คิด เป น
รอยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับขอมูล
ที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม

ผลการดําเนินการ
 แบบประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ ที่มี
ตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
 แบบประเมินความพึงพอใจของ บุคคลในชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
 รายงานผลความพึงพอใจสถานประกอบการ ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
 รายงานผลความพึงพอใจของ บุคคลในชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
 รายงานผลความพึงพอใจสถานประกอบการ ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
 รายงานผลความพึงพอใจของ บุคคลในชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ รายงานผลการนิเทศการฝกงานของ
ผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
 รายงานผลความพึงพอใจสถานประกอบการ ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
 รายงานผลความพึงพอใจของ บุคคลในชุมชน ที่มีตอ
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5. สถานศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ ย 3.51-5.00 คิด เป น
รอยละ 80 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับขอมูลที่
ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม

คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
 รายงานผลความพึงพอใจสถานประกอบการ ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
x = 4.57
 รายงานผลความพึงพอใจของ บุคคลในชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
x = 4.61
 ผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานและ
บุคคลในชุมชนที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด x = 4.59

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และมีผลตาม ประเด็น (1) มี ประเด็น (1) มี ประเด็น (1) มีผล (1) มีผลตาม (1)
(5)
ผลตาม (4)
ผลตาม (3)
ตาม (2)
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 51 แหลงขอมูล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.2
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการฝกงานทุกดานของนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.2

-

- 52 ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนทีผ่ านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นถึงความสําคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและไดจัดใหมี
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนและ
สอบผ านโดยมีห น ว ยกิต ครบตามที่ห ลั กสู ต รกําหนดในภาคเรี ย นสุ ด ทาย โดยมอบหมายให งานวั ด ผลและ
ประเมินผลจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช สําหรับการประเมิน และมอบหมายใหแตละแผนกวิชาดําเนินการสอบ
ประเมินนักเรียนนักศึกษาภายในแผนก โดยใหมีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในระดับ ปวช.3
จะตองผานการประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 65 และ ระดับ ปวส.2 จะตองผาน
การประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เนนฝกทักษะ
การปฏิบัติดานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา สาขางาน มีการบูรณาการการเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของสัมพันธ
กัน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการทําวิจัย เพื่อฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาได เพื่อ
มุงไปสูการมีมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
จากความตระหนักและความพยายามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมี และการปฏิบัติอยางจริงจัง
สงผลให ผูเรี ยนในสายวิ ชาชีพทุกคนมีมาตรฐานในสาขาวิช าชีพที่ต นเรี ยน สงผลใหการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ
98.96 ดังแสดงตาราง

- 53 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน
จํานวน นักเรียน
ผูผานการ
ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา ที่เขารับการ
รอยละ
ประเมิน
ทั้งหมด
ประเมิน
คหกรรม ผาและเครื่องแตงกาย
13
13
100
- ออกแบบเสื้อผา
13
อาหารและโภชนาการ
29
29
29
100
- อาหารและโภชนาการ
13
13
13
100
- ธุรกิจอาหาร
คหกรรมศาสตร
25
25
100
- คหกรรมการผลิต
25
พาณิชยกรรม พณิชยการ
132
132
99.25
- การบัญชี
133
พณิชยการ
53
51
51
96.23
- การขาย
พณิชยการ
63
63
63
100
- การเลขานุการ
พณิชยการ
62
61
61
98.33
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
พณิชยการ
12
12
12
100
-ธุรกิจคาปลีก
ศิลปกรรม ศิลปกรรม
32
32
32
100
- การออกแบบ
ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอรกราฟก
34
33
33
97.05
อุตสาหกรรม การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ทองเที่ยว
- การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
รวม

32

31

31

96.88

501

495

495

98.80

- 54 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 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

5

5

5

100

12

12

12

100

-

-

-

-

บริหารธุรกิจ การบัญชี
- การบัญชี

75

72

72

96.00

การตลาด
- การตลาด

27

27

27

100

20

20

20

100

40

40

40

100

179

176

176

98.32

การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ประจําปการศึกษา 2557
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
ผูผานการ
หลักสูตร
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
ประเมิน
โครงสรางหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
501
495
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
179
176
รวม
680
671
สรุป: ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา

คิดเปนรอยละ
98.80
98.32
98.68

ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 55 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
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

หมายเหตุ: คํานวณตามหลักเกณฑปรับปรุง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
โดยใหเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เทียบคาคะแนนได 5.00
รอยละจากประเด็นพิจารณา

คาคะแนน =

๘๐

x5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๙๘.๖๘
.
คาคะแนน = ๘๐ x5 = 6.17 =5.00
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

แหลงขอมูล
1. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แตละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
2. ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
3. บันทึกรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละแผนกวิชา
4. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของงานวัดผลและประเมินผล
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.3
1. มีเครื่องมือที่ใชในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แตละประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน ที่ไดมาตรฐาน
2. ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพมีจํานวน 671 คน คิดเปนรอยละ 98.68 ผลการ
ตัดสินอยูในเกณฑ ดีมาก
3. เมื่อเทียบกับสูตรการคํานวณใหม จะอยูที่ระดับคะแนน 5.00 อยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.3
-

- 56 ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี มี ก ารติ ด ตามข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีการชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความสําคัญของการเขา
รับการทดสอบ ตลอดจนมีการสนับสนุน สงเสริม กิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเขารับการประเมินดวย
ความมั่นใจ
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยความรับผิดชอบของฝายวิชาการ ไดจัดใหมีกิจกรรมการ
เตรี ย มความพร อมใหกับ นั กเรี ย น นักศึกษา ระดับ ชั้ น ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเขาทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพรอมดานการ
ทดสอบใหนักเรียน นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับ ปวช. มีจํานวนผูเขาสอบ 474 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 498 คน คิดเปนรอยละ 95.18 ผูที่สอบได
คะแนนสูงสุดความรูพื้นฐานทั่วไป (51) มีคะแนนรอยละ 69 คาคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา 45.40 โดยที่คา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติอยูที่ 42.48
ผู ส อบได คะแนนสู งสุ ด ความรู พื้น ฐานวิ ช าชี พ (รหั ส วิ ช า 54..) แยกตามประเภทวิ ช าดั ง นี้
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม คะแนนสูงสุดรอยละ 69 ประเภทวิชาคหกรรม คะแนนสูงสุดรอยละ 58 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว คะแนนสูงสุดรอยละ 63 และ ประเภทวิชาศิลปกรรม คะแนนสูงสุดรอยละ 69
ระดับ ปวส. มีจํานวนผูเขาสอบ 175 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 175 คน คิดเปนรอยละ
100 ผูที่สอบไดคะแนนสูงสุดวิชาความรูพื้นฐานทั่วไป (56) คะแนนสูงสุด 67 คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา
44.33 คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 41.37
ผูสอบไดคะแนนสูงสุดความรูพื้นฐานวิชาชีพ (58..) แยกตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการ
บัญชี คะแนนสูงสุดรอยละ 61 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คะแนนสูงสุดรอยละ 56 สาขาวิชาการตลาด
คะแนนสู ง สุ ด ร อยละ 57สาขาวิ ช าการจั ด การทั่ว ไป คะแนนสู งสุ ด ร อยละ 52 และสาขาวิ ช าอาหารและ
โภชนาการ คะแนนสูงสุดรอยละ 49 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและสิ่งทอ คะแนนสูงสุดรอยละ 42

- 57 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เทียบจากจํานวนผูเรียนทีล่ งทะเบียนเขาทดสอบ)
จํานวน
จํานวนผูเรียนที่มี
จํานวนผู
ผูเรียน
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต
ประเภทวิชา
สาขาวิชา/สาขางาน
เรียน
ที่ลงทะเบียน
คาคะแนนเฉลี่ย
ที่เขาทดสอบ
เขาสอบ
ระดับชาติขึ้นไป
รวมผูเรียนชั้นปสุดทายระดับ ปวช.

(คน)

(คน)

รอยละ

(คน)
ความรู

วิชาชีพ

ความรู วิชาชีพ
พื้นฐาน* พื้นฐาน** พื้นฐาน* พื้นฐาน**
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขางานการทองเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวม

13

13

7

5

53.85

38.46

28
13

28
13

17
9

15
4

60.72
69.23

53.58
30.77

25
79

19
73

4
37

7
31

16.00
50.69

28.00
42.47

133
51
63
62
12
321

133
48
63
58
12
314

104
24
33
50
6
217

86
17
19
32
2
156

78.20
47.06
52.38
86.21
50.00
69.11

64.66
33.34
30.16
55.17
16.67
49.68

32
32

32
32

24
24

18
18

75.00
75.00

56.25
56.25

32
34
66
498

31
24
55
474

18
19
37
324

16
13
29
238

58.06
79.17
67.27
68.35

51.61
54.17
52.73
50.21

- 58 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(เทียบจากจํานวนผูเรียนทีล่ งทะเบียนเขาทดสอบ)
จํานวน
ประเภท
วิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

ผูเรียน

จํานวนผู

ที่

เรียน

ลงทะเบียน ที่เขาทดสอบ
เขาสอบ
รวมผูเรียนชั้นปสุดทายระดับ ปวส.

(คน)

จํานวนผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ย

รอยละ

ระดับชาติขึ้นไป

(คน)

(คน)
ความรู

วิชาชีพ

ความรู วิชาชีพ
พื้นฐาน* พื้นฐาน** พื้นฐาน* พื้นฐาน**
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานเทคโนโลยีผาและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขางานคหกรรมบริการ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รวม

5

5

1

1

20.00

20.00

11

11

5

6

45.45

54.55

16

16

6

7

37.50

43.75

72

72

60

46

83.33

63.89

27

27

18

12

66.67

44.44

20

20

12

8

60.00

40.00

40
159

40
159

25
115

15
81

62.50
72.33

37.50
50.94

175

175

121

88

69.14 50.29

- 59 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป(เทียบจากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ)
จํานวนผูเรียน จํานวนผู
หลักสูตร ที่ลงทะเบียน เรียน จํานวนผูผานเกณฑการประเมิน
เขาทดสอบ ที่เขาทดสอบ
ความรูพื้นฐาน วิชาชีพ

(ปวช.)
(ปวส.)
รวม

498
175
684

474
175
649

สูตร รอยละ =

324
121
445

คิดเปนรอยละ

รวม

พื้นฐาน

วิชาชีพ

238 562 68.35 50.21
88
209 69.15 50.29
326 771 68.56 50.23
รวมความรูพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพพื้นฐาน

รวม

59.29
59.72
59.39
59.39

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยนระดับชาติขึ้นไป

x100

จํานวนผูเขาทดสอบจริง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ: คํานวณตามหลักเกณฑปรับปรุง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
โดยใหเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เทียบคาคะแนนได 5.00
คาคะแนน =

รอยละจากประเด็นพิจารณา

x5

๕๐

.
๕๙.๓๙
x5= 5.93 = 5.00
๕๐

คาคะแนน =

ระดับคุณภาพ

คาคะแนน

ดีมาก

4.51 – 5.00

ดี

3.51 – 4.50

พอใช

2.51 – 3.50

ตองปรับปรง

1.51 – 2.50

ตองปรับปรุงเรงดวน

0.00 – 1.50

- 60 สรุปผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวะ(พื้นฐานทั่วไป+วิชาชีพพื้นฐาน)
 ดีมาก

ดี

 พอใช

ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

แหลงขอมูล
1. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2557 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 474 คน จากจํานวนนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ 498 คน คิดเปนรอยละ 95.18
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 175 คน จากจํานวนนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ 175 คน คิดเปนรอยละ 100
3. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 มีผลการประเมินความรูพื้นฐานทั่วไปผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 68.35
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก และพื้นฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50.21 ผลการประเมินอยูในเกณฑ
พอใช
4. นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 มีผลการประเมินความรูพื้นฐานทั่วไปผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 69.14
อยูในเกณฑ ดีมาก และพื้นฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 50.29 ผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช
หมายเหตุ
5. เมื่อนําคารอยละที่คํานวณไดมาเทียบบัญญัติไตรยางศตามเกณฑที่ปรับปรุงใหม สงผลใหผลการ
ประเมินในภาพรวมของวิทยาลัยอยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.4
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่มีคะแนนไมถึงเกณฑระดับชาติมีจํานวนมาก
2. ผลการสอบดานวิชาชีพพื้นฐานนักเรียน นักศึกษา สอบผมานนอย และคะแนนสอบไมคอยสูง
3. นักเรียนบางสาขาวิชาเลือกไปสอบโควตาเขามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่สอบตรงกับการสอบ V-NET

- 61 ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นคุณคาและประโยชนของการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรู
ภาษาอั ง กฤษมาโดยตลอด เนื่ อ งจากคนกว า พั น ล า นคนบนโลกใช ภ าษาอั ง กฤษเป น ภาษากลางในการ
ติดตอสื่อสารกัน โดยประมาณสามรอยลานคนในภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และประมาณเจ็ดรอยกวาลาน
คนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ดังนั้นการสงเสริม สนับสนุน ให นักเรียน นักศึกษา สามารถ พูด อาน
เขียน ไดดวยภาษาอังกฤษ ถือเปนภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน และ
ดวยยุคปจจุบันโลกของเรามีการพัฒนานานาประเทศ มีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวาง
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีความพยายามโดยมีการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อใหภาษาอังกฤษไดเขามามี
บทบาทเสมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของนักเรียน นักศึกษา โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่วิทยาลัย
พยายามดําเนินการ ไดแก การจัดใหมีครูชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษาโดยตรงเปนครูผูสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยในทุกภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา จะไดเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลของเจาของภาษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี
และภาษาของเจาของภาษาในสถานการณจริง
ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ยในกลุมภาษาอังกฤษ ระดับ
ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีจํานวนผูเขาสอบ 474 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 498 คน
ผูที่สอบผาน จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 45.78 อยูในเกณฑระดับ พอใช
ระดับ ปวส.2 มีจํานวนผูเขาสอบ 175 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 175 คน ผูที่สอบผาน จํานวน 75
คน คิดเปนรอยละ 42.86 อยูในเกณฑระดับ ตองปรับปรุง
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้น ปวช.3 คือ 24.98
คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้น ปวส.2 คือ 23.29

- 62 ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
จํานวนผูเรียนที่มี

จํานวนนักเรียน
ประเภทวิชา

คหกรรม

สาขาวิชา/สาขางาน

นักศึกษา ทั้งหมดที่ จํานวนผูเรียน
ลงทะเบียน
เขาสอบ

ที่เขาทดสอบ

13

13

ผาและเครื่องแตงกาย
- ออกแบบเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
- อาหารและโภชนาการ
-ธุรกิจอาหาร

พาณิชยกรรม

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต
คาคะแนนระดับชาติ

รอยละ

ขึ้นไปในกลุมวิชา

สรุปผลการ
ประเมิน

ภาษาอังกฤษ
7

53.85

พอใช
ปรับปรุง
เรงดวน

28

28

17

56.67

13

13

4

30.77

คหกรรมศาสตร
- คหกรรมการผลิต

25

19

9

33.33

ตองปรับปรุง

พณิชยการ
- การบัญชี

133

133

76

57.14

ดี

พณิชยการ
- การขาย

51

48

20

36.36

ตองปรับปรุง

พณิชยการ
-ธุรกิจคาปลีก

12

12

4

33.33

ปรับปรุง
เรงดวน

พณิชยการ
- การเลขานุการ

63

63

26

37.68

ตองปรับปรุง

พณิชยการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

62

58

25

41.67

ดี

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

อุตสาหกรรมฯ
- การทองเที่ยวฯ

32

32

20

62.50

ดีมาก

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม
- การออกแบบ

32

31

10

28.57

พอใช

ศิลปกรรม
- คอมพิวเตอรกราฟก

34

24

15

44.12

พอใช

498

474

233

49.15

พอใช

รวม

หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 24.98

- 63 ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํานวนนักเรียน
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผูเรียนที่มี

นักศึกษา

จํานวน

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต

ทั้งหมดที่

ผูเรียน

คาคะแนนระดับชาติ รอยละ

ลงทะเบียน ที่เขาทดสอบ ขึ้นไปในกลุมวิชา
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร
- คหกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ การบัญชี
- การบัญชี
การตลาด
- การตลาด
การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 23.29

ประเมิน

ภาษาอังกฤษ

เขาสอบ
คหกรรม

สรุปผลการ

5

5

2

40

ปรับปรุง

11

11

5

45.45

พอใช

-

-

-

-

-

72

72

35

48.61

พอใช
ปรับปรุง

27

27

9

33.33

ดวน

20

20

8

40

ปรับปรุง

40

40

16

40

ปรับปรุง

175

175

75

42.86

ปรับปรุง

- 64 ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปวช. 3 และ ปวส. 2
หลักสูตร

จํานวนผูเรียนที่

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ลงทะเบียน

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

เขาทดสอบ
474
175
649

ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
233
75
308

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
สูตร รอยละ =

ผลการ

คิดเปน

ประเมิน ประเมิน

รอยละ
49.15
42.86
47.45

4.92
4.29
4.75

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยนระดับชาติขึ้นไป

x100

จํานวนผูเขาทดสอบจริง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ: คํานวณตามหลักเกณฑปรับปรุง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
โดยใหเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เทียบคาคะแนนได 5.00
รอยละจากประเด็นพิจารณา

คาคะแนน =

๕๐

x5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๔๗.๔๕
.
คาคะแนน =
x5 = 4.75
๕๐
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลการ

ดีมาก
ดี
ดีมาก

- 65 สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก

 ดี

ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

พอใช 

แหลงขอมูล
1. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2557 ระดับ ปวส
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
4. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษแยกตามสาขาวิชาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.5
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 474 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 498 คน คิดเปนรอยละ 95.18
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 175 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 175 คน คิดเปนรอยละ 100
3. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 มีผลการประเมินในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับคะแนน 4.92
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
4. นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 มีผลการประเมินในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับคะแนน 4.29
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
5. สงผลใหผลการประเมินในภาพรวมของวิทยาลัยอยูในระดับคะแนน 4.75 ผลการประเมินอยูใน
เกณฑ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก ความพยายาม ผลสัมฤทธิ์

-

หมายเหตุ :เนื่องจากยังไมมีการดําเนินการแตงตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิทยาลัยฯ จึงไมสามารถดําเนินการรายงานผลตามตัวบงชี้ที่ 1.6 ได

- 66 ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก
ชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้น ป
ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีการประชุมวางแผนในการ
แกปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหปรับปรุงในการพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้น และ แจงใหผูเรียน
ทราบผลการเรียนอยางตอเนื่องทุกภาคเรียนและประชุมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหทราบ
และหาวิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อใหเกิดผลสําเร็จทางการศึกษาตอไป
ความพยายาม
มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา ผูปกครองและ
นักเรียน นักศึกษาเอง เพื่อแกไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อจบการศึกษาตามกําหนดของ
หลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลสัมฤทธิ์
เมื่อรวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียน นักศึกษา แรกเขาระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ทุกสาขาวิชา
และนํามาหาคารอยละตามเกณฑ สอศ. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จํานวน 648 คน
จากผูเรียนแรกเขาของรุนทั้งหมด 882 คน คิดเปนรอยละ 73.47 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมิน
อยูในเกณฑ ดี

- 67 ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปการศึกษา 2557 (รวมนักเรียนภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2555
(จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
-สาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
-สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางานคหกรรมการผลิต
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานการขาย
-สาขางานการเลขานุการ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานธุรกิจคาปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
-สาขางานการออกแบบ
-สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค
รวม ปวช.

จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
แรกเขา
การศึกษา

รอยละของผูสําเร็จ
ระดับผลการ
การศึกษาเทียบ
ดําเนินงาน
แรกเขา

22

13

59.09

ปรับปรุง

42
29

28
13

66.67
44.83

พอใช
ปรับปรุงเรงดวน

31

24

77.42

ดี

156
82
77
81
19

126
49
62
60
10

80.77
59.76
80.52
74.08
52.64

ดีมาก
ตองปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ตองปรับปรุง

40

31

77.50

ดี

40
41
660

31
32
479

77.50
78.05
72.58

ดี
ดี
ดี

- 68 -

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2557 (รวมนักศึกษาภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2556
(จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน)
รอยละของ
จํานวน
จํานวนผูสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษา ระดับผลการ
ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
นักเรียนแรก
การศึกษา
เทียบ
ดําเนินงาน
เขา
แรกเขา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่อง
แตงกาย
5
5
100.00
ดีมาก
-การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานการประกอบอาหาร
14
11
78.58
ดี
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
89
71
79.58
ดี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
33
27
81.82
ดีมาก
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขางานการจัดการทั่วไป
30
17
56.67
ตองปรับปรุง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
51
38
74.51
ดี
รวม ปวส.
222
169
76.13
ดี
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแรกเขาของรุน ปการศึกษา 2557
ระดับ ปวช./ปวส.
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
660
479
72.58
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
222
169
76.13
ดี
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส.
882
648
73.47
ดี
ทั้งหมด

- 69 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนปรับปรุง สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557
ระดับ ปวช./ปวส.
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
24
21
87.50
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1
1
100.00
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส.
25
22
88.00
ดีมาก
ทั้งหมด
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557
ระดับ ปวช./ปวส. รวมนักเรียน นักศึกษาปรับปรุง (ภาพรวมของสถานศึกษา)
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
660
479
72.58
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
24
21
87.50
ดีมาก
ปรับปรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
222
169
76.13
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1
1
100.00
ดีมาก
ปรับปรุง
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส.
907
670
73.87
ดี
ทั้งหมด
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ที่
1

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
ผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา

ผลการดําเนินการ
รอยละ 73.47

- 70 สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 1 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง  ตอง
ปรับปรุงเรงดวน
รอยละ 80 ขึ้นไป

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ 70 79.99

รอยละ 60 69.99

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

รอยละ 50 - 59.99 ต่ํากวารอยละ 50

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล/แหลงอางอิง
- งานทะเบียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.7
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ดีมาก มี 2 สาขางาน ไดแก สาขางานการบัญชี,
สาขางานการเลขานุการ รอยละ 80.77, 80.52 ตามลําดับ
2. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ดีมาก มี 2 สาขางาน ไดแก สาขางานการตัดเย็บ
เสื้อผาสตรีชั้นสูง, สาขางานการตลาด รอยละ 100.00, 81.82 ตามลําดับ

- 71 จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.7
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ตองปรับปรุงมี 3 สาขางาน ไดแก สาขางาน
การขาย, สาขางานออกแบบเสื้อผา, สาขางานธุรกิจคาปลีก รอยละ 59.76, 59.09, 52.64 ตามลําดับ
2. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ตองปรับปรุงมี 1 สาขางาน ไดแก สาขางานการ
จัดการทั่วไป รอยละ 56.67
3. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ตองปรับปรุงเรงดวนมี 1 สาขางาน ไดแก สาขา
งานธุรกิจอาหาร รอยละ 44.83

- 72 ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดใหมีระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปวช . และระดับปวส. ในปการศึกษา 2556 โดยมีรูปแบบการติดตามที่หลากหลาย
ความพยายาม
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ทําหนังสือเวียนขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาชั้นปวช. 3 และระดับชั้นปวส. 2 ที่กําลังจะ
จบการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษากรอกที่อยูและขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการทํางาน
3. สํารวจรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ที่ศึกษาตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ที่กลับมาติดตอธุระกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5. สํารวจผูสําเร็จการศึกษาโดยวิธีการใชโทรศัพทสอบถาม
6. รวบรวมขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานรายงานคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ผลสัมฤทธิ์
จากการสํารวจขอมูลไดผลเปนดังนี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 553 คน (จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน
609 คน ) คิดเปนรอยละ 90.80 แยกเปนระดับชั้นปวช. 411 คน (จากจํานวนนักเรียน
ทั้ ง หมด จํ า นวน 460 คน)

คิ ด เป น ร อ ยละ 89.34 และระดั บ ชั้ น ปวส. 142 คน

(จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 149 ) คิดเปนรอยละ 95.30
2. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอทั้งหมด 486 คน คิดเปนรอยละ 87.88 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 373 คน คิดเปนรอยละ 90.75 ระดับชั้นปวส. 113 คน คิดเปนรอยละ
79.57 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขาทั้งหมด 371 คน คิดเปนรอยละ 67.08 แยกเปน
ระดับชั้นปวช.จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 63.50 ระดับชั้นปวส. 110 คน คิดเปนรอยละ
77.46 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอไมตรงสาขาทั้งหมด 115 คน คิดเปนรอยละ 20.79 แยก
เปนระดับชั้นปวช. จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 27.25 ระดับชั้นปวส. 3 คน คิดเปน
รอยละ 2.14 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)

- 73 5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 55 คน คิดเปนรอยละ 9.94 แยกเปนระดับชั้น
ปวช. จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 7.78 ระดับชั้นปวส. 23 คน คิดเปนรอยละ 16.19
(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาทั้งหมด 32 คน คิดเปนรอยละ 5.78 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.62 ระดับชั้นปวส. 13 คน คิดเปนรอยละ
9.15 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานไมตรงสาขาทั้งหมด 23 คน คิดเปนรอยละ 4.15 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.16 ระดับชั้นปวส. 10 คน คิดเปนรอยละ
7.04 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
8. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขา แยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา

6

คน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

25

คน

สาขาวิชาคหกรรมการผลิต

20

คน

สาขาวิชาการบัญชี

86

คน

สาขาวิชาการขาย

45

คน

สาขาวิชาการเลขานุการ

62

คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

62

คน

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

13

คน

สาขาวิชาการทองเที่ยว

35

คน

สาขาวิชาการออกแบบ

25

คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

32

คน

411

คน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

15

คน

สาขาวิชาการบัญชี

53

คน

สาขาวิชาการตลาด

19

คน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

22

คน

รวม
ระดับชั้นปวส.

- 74 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

33

คน

142

คน

9. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา

2

คน

คิดเปนรอยละ 33.33

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

12

คน

คิดเปนรอยละ 48.00

สาขาวิชาคหกรรมการผลิต

11

คน

คิดเปนรอยละ 55.55

สาขาวิชาการบัญชี

58

คน

คิดเปนรอยละ 67.44

สาขาวิชาการขาย

30

คน

คิดเปนรอยละ 66.66

สาขาวิชาการเลขานุการ

40

คน

คิดเปนรอยละ 64.51

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

45

คน

คิดเปนรอยละ 72.58

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

10

คน

คิดเปนรอยละ 76.92

สาขาวิชาการทองเที่ยว

15

คน

คิดเปนรอยละ 42.85

สาขาวิชาการออกแบบ

15

คน

คิดเปนรอยละ 60.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

23

คน

คิดเปนรอยละ 71.87

261

คน

คิดเปนรอยละ 63.50

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

11

คน

คิดเปนรอยละ 73.33

สาขาวิชาการบัญชี

35

คน

คิดเปนรอยละ 66.03

สาขาวิชาการตลาด

19

คน

คิดเปนรอยละ 100.00

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

20

คน

คิดเปนรอยละ 90.90

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

25

คน

คิดเปนรอยละ 75.75

110

คน

คิดเปนรอยละ 77.46

รวม
ระดับชั้นปวส.

รวม

10. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีศ่ ึกษาตอไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา

2

คน

คิดเปนรอยละ 33.33

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

10

คน

คิดเปนรอยละ 40.00

สาขาวิชาคหกรรมการผลิต

4

คน

คิดเปนรอยละ 20.00

สาขาวิชาการบัญชี

21

คน

คิดเปนรอยละ 24.41

- 75 สาขาวิชาการขาย

10

คน

คิดเปนรอยละ 22.22

สาขาวิชาการเลขานุการ

15

คน

คิดเปนรอยละ 24.19

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

15

คน

คิดเปนรอยละ 24.19

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

2

คน

คิดเปนรอยละ 15.38

สาขาวิชาการทองเที่ยว

17

คน

คิดเปนรอยละ 48.57

สาขาวิชาการออกแบบ

7

คน

คิดเปนรอยละ 28.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

9

คน

คิดเปนรอยละ 28.12

112

คน

คิดเปนรอยละ 27.25

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการบัญชี

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการตลาด

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3

คน

คิดเปนรอยละ 2.14

3

คน

คิดเปนรอยละ 2.14

รวม
ระดับชั้นปวส.

รวม

11. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ ดงานทําตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2

คน

คิดเปนรอยละ 8.00

สาขาวิชาคหกรรมการผลิต

3

คน

คิดเปนรอยละ 15.00

สาขาวิชาการบัญชี

5

คน

คิดเปนรอยละ 5.81

สาขาวิชาการขาย

3

คน

คิดเปนรอยละ 6.66

สาขาวิชาการเลขานุการ

3

คน

คิดเปนรอยละ 4.83

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

2

คน

คิดเปนรอยละ 3.22

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

1

คน

คิดเปนรอยละ 7.69

สาขาวิชาการทองเที่ยว

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการออกแบบ

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

19

คน

คิดเปนรอยละ 4.62

รวม

- 76 ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการบัญชี

10

คน

คิดเปนรอยละ 18.86

สาขาวิชาการตลาด

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3

คน

คิดเปนรอยละ 9.09

13

คน

คิดเปนรอยละ 10.23

รวม

12. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ ดงานทําไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา

0

คน

คิดเปนรอยละ 00.00

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1

คน

คิดเปนรอยละ 4.00

สาขาวิชาคหกรรมการผลิต

1

คน

คิดเปนรอยละ 5.00

สาขาวิชาการบัญชี

2

คน

คิดเปนรอยละ 2.32

สาขาวิชาการขาย

2

คน

คิดเปนรอยละ 4.44

สาขาวิชาการเลขานุการ

4

คน

คิดเปนรอยละ 6.45

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการทองเที่ยว

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการออกแบบ

3

คน

คิดเปนรอยละ 12.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

13

คน

คิดเปนรอยละ 3.16

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2

คน

คิดเปนรอยละ 13.33

สาขาวิชาการบัญชี

4

คน

คิดเปนรอยละ 7.54

สาขาวิชาการตลาด

0

คน

คิดเปนรอยละ 0.00

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2

คน

คิดเปนรอยละ 9.09

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

2

คน

คิดเปนรอยละ 6.06

10

คน

คิดเปนรอยละ 7.04

รวม
ระดับชั้นปวส.

รวม

- 77 ตารางการประเมินระดับคุณภาพ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ที่
1

ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
ผลการดําเนินการ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ระดับปวช. 3 รอยละ 89.34
หรือศึกษาตอภายใน 1 ป (เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณา ระดับปวส. 2 รอยละ 95.30
จากภาพรวมของสถานศึกษา)
รวมระดับปวช. 3 ,ปวส. 2
รอยละ 90.80

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการดําเนินงานติดตามผูสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

รอยละ 80 ขึ้นไป

รอยละ 70-79.99

รอยละ 60-69.99

รอยละ 50-59.99

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ต่ํากวารอยละ 50

เกณฑ์ การตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

แหลงขอมูล / อางอิง
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556
3. แบบสํารวจผูสําเร็จการศึกษา

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 78 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.8
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. อยูในระดับ
มากที่สุด
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.8
-

- 79 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2556
สาขาวิชา

ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
-ตัดเย็บเสื้อผา
-อาหารและโภชนาการ
-คหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชการ
-การบัญชี
-การขาย
-การเลขานุการ
-คอมพิวเตอรธุรกิจ
-ธุรกิจคาปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยการ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
-การทองเทีย่ ว
รวม

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

ศึกษาตอ

7
29
23

6
25
20

85.71
86.20
86.95

2
12
11

33.33
48.00
55.00

59

51

86.44

25

49.01

95
52
67
71
16
301

86
45
62
62
13
268

90.52
86.53
92.53
87.32
81.25
89.03

58
30
40
45
10
183

67.44
66.66
64.51
72.58
76.92
68.28

35
35

35
35

100
100

15
15

42.85
42.85

รอยละ

ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ทํางาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

2
10
4

ตรงสาขา
จํานวน รอย
ละ

33.33
40.00
20.00

2
3

31.37

21
10
15
15
2
63

17
17

16

ผูวางงาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอย
ละ

ไมไดศึกษาตอ

จํานวน

รอย
ละ

จํานว
น

รอย
ละ

ผูที่มีงานทําอยู
กอนแลว
จํานวน รอยละ

ติดตามไมได
จํานว
น

รอย
ละ

1
1

4.00
5.00

2
1

3.33
5.00

-

-

-

-

-

-

5

8.00
15.0
0
9.80

2

3.92

3

5.88

-

-

-

-

-

-

24.41
22.22
24.19
24.19
15.38
23.50

5
3
3
2
1
14

5.81
6.66
4.83
3.22
7.69
5.22

2
2
4
8

2.32
4.44
6.45
2.98

-

-

-

-

-

-

-

-

48.57
48.57

-

-

-

-

3
3

8.57
8.57

-

-

-

-

-

-

- 80 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2556
สาขาวิชา

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

30
35
65
460

25
32
57
411

ศึกษาตอ
รอยละ

ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ทํางาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ตรงสาขา
จํานวน รอย
ละ

ผูวางงาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ไมไดศึกษาตอ

จําน
วน

รอยละ

จํานว
น

รอย
ละ

6

1.45

-

-

ผูที่มีงานทําอยู
กอนแลว
จํานวน รอยละ

ติดตามไมได
จํานวน

รอย
ละ

-

-

ประเภทวิชาศิลปกรรม
-การออกแบบ
-คอมพิวเตอรกราฟก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมทั้งระดับปวช.

83.33
91.42
87.69
89.34

15
23
38
261

60.00
71.87
66.66
63.50

7
9
16
112

28.00
28.12
28.07
27.25

19

4.62

3
3
13

12.00
5.26
3.16

-

-

- 81 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2556
สาขาวิชา

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

ศึกษาตอ

-อาหารและโภชนาการ

15

15

100.00

11

73.33

-

-

-

-

2

รวมประเภทวิชาคหกรรม

15

15

100.00

11

73.33

-

-

-

-

2

ประเภทวิชาพาณิชการ
-การบัญชี

55

53

96.36

35

66.03

-

-

10

-การตลาด

20

19

95.00

19

-

-

-

-การจัดการทั่วไป

22

22

100.00

20

100.0
0
90.90

18.8
6
-

-

-

-

-คอมพิวเตอรธุรกิจ

37

33

89.18

25

75.75

3

9.09

รวมประเภทวิชาพาณิชยการ

134

127

94.77

99

77.95

3

รวมระดับปวส.
รวมทั้งระดับปวช.และปวส.

149
609

142
553

95.30
90.80

110
371

77.46
67.08

3
115

รอยละ

ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ทํางาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ตรงสาขา
จํานวน รอย
ละ

ผูวางงาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอย
ละ

ไมไดศึกษาตอ

ผูที่มีงานทําอยู
กอนแลว
จํานวน รอยละ

จํานวน

รอย
ละ

จํานว
น

รอย
ละ

13.3
3
13.3
3

2

13.3
3
13.3
3

-

-

-

-

-

4

7.54

4

7.54

-

-

-

-

-

-

2

9.09

-

3

9.09

2

6.06

2.36

13

8

2.14
20.79

13
32

10.2
3
9.15
5.78

10
23

ติดตามไมได
จํานว
น

รอย
ละ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.29

4

3.14

-

-

-

-

-

-

7.04
4.15

6
12

4.22
2.16

-

-

-

-

-

-

ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม

2

- 82 ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึ กษาทํา การประเมิ น ความพึ งพอใจที่มี ต อคุ ณภาพของผู สํ า เร็ จ การศึก ษาโดยมี ขอ คํ าถาม
ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และดานสมรรถนะวิชาชีพ ที่สถานประกอบการ หนวยงานรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน ความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ
ความพยายาม
1. สงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการที่รับผูส ําเร็จการศึกษาเขาทํางาน จํานวน 55 ฉบับ
สถานศึกษาตอบกลับจํานวน 39 ฉบับ จําแนกเปนสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 70.90 ดังตารางที่ 1 – 12
มีผลความพึงพอใจภาพรวมของสถานศึกษา
2.

สงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ จํานวน 150 ฉบับ

สถานศึ ก ษาตอบกลั บ จํ า นวน 100 ฉบั บ จํ า แนกเป น สาขาวิ ช า คิ ด เป น ร อ ยละ 66.66 ดั ง ตารางที่
13 – 26
ผลสัมฤทธิ์
1. สถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.25
2. สถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการ
ศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.83
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ สถานศึกษา ที่มีตอคุณภาพ
ทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05

- 83 ตารางการสรุปประเมินระดับคุณภาพความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ที่
1

ประเด็นการดําเนินการ/ พิจารณา
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุม
ตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห

2

สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 –
5.00 คิดเปนรอยละ 50-59.99 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับขอมูลที่
ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 –
5.00 คิดเปนรอยละ 60-69.99 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับขอมูลที่
ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 –
5.00 คิดเปนรอยละ 70-79.99 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับขอมูลที่
ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 –
5.00 คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับ
จากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม

3

4

5

ผลการดําเนินการ
-สถานศึกษาจัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยรวบรวม
ขอมูลจากสถานประกอบการและ
สถานศึกษา
-

-

-

-ความพึงพอใจภาพรวมของ
สถานศึกษาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 คิดเปน
รอยละ 92.19 เมื่อเทียบกับ
ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง

สรุป ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษา โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ และสถานศึกษา ที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานและศึกษาตอ ตามประเด็นการพิจารณา
จํานวน 1 ขอ
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และ ประเด็น (1) และ (1) และมีผลตาม ประเด็น (1) และมี
มีผลตาม (4)
มีผลตาม (3)
(2)
ผลตาม (1)
 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง
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ระดับคุณภพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556
3. แบบสํารวจผูสําเร็จการศึกษา
4. แบบสํารวจความพึงพอใจ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.9
สถานประกอบการ และสถานศึกษา มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดานอยู
ในระดับมาก
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ตัวบงชี้
1.1 รอยละของผูเ รียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

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

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คา ของการ
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
4
3
2
1



ดีมาก
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ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

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

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

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

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



ดี



ดีมาก



ดีมาก

- 87 มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
และ บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ ความตองการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการดําเนินงานโดยการจัดทําโครงการตามแผนงานและดําเนินการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ และจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาคี จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา เพื่อสนองความตองการของสถานประกอบการ
และนําไปสูประชาคมอาเซียนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการสอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 D
ความพยายาม
ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในระดับปวช.และระดับ ปวส. โดยแยกเปน 2 หลักสูตร ระดับ ปวช. ประกอบดวย 6 สาขาวิชา
13 สาขางาน หลักสูตรระดับ ปวส. 1 หลักสูตร ประกอบดวย 5 สาขาวิชา 5 สาขางาน ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนจึงมีหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกหลักสูตรเนนการมีทักษะ
การปฏิบัติงานควบคูกับการเรียนรูภาคทฤษฏี วิทยาลัยฯ ไดจัดแผนการเรียนใหนักเรียน นักศึกษาไดมีการฝกงาน
ในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน มีการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังไดกําหนดให
มีการติดตามดูแล โดยการนิเทศการฝกงาน อยางนอยภาคเรียนละ 4 ครั้ง และใหครูผูสอนปรับปรุงแผนการสอน
โดยการจัดกิจกรรมที่มุงสงเสริมทักษะใหแกผูเรียนในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่นํามาใชนั้นเปน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูจัดทําซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรจึงขึ้นอยูกับหนวยงาน วิทยาลัยฯจัดใหมีการประชุมและพิธีลงนามความรวมมือกับสถาน
ประกอบการและพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
และมีการเตรียมตัวเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนโดยการจัดครูชาวตางประเทศมาทําการสอนใหแกนักเรียน
นักศึกษาในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารรายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้วิทยาลัยยัง
ไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูการเรียนรู และการพัฒนาความรูสูความเปนสากล
เปนตน

- 88 ในดานการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชวิธีการ
สอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรไี ดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา มีการ
ปรับปรุงรายวิชาโดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ ประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาอยูในระดับดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีจํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปวช. 6 สาขาวิชา 13 สาขางาน
โดยมีรายวิชาที่เปดสอนและไดมีการพัฒนาดังนี้
ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนและมีการพัฒนา
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตร

ประเภทวิชา

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

3. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
4. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

สาขาวิชา
- ผาและเครื่อง
แตงกาย

สาขางาน

จํานวน จํานวน
คิดเปน
รายวิชา รายวิชาที่มีการ
รอยละ
ทั้งหมด พัฒนา

ตัดเย็บเสื้อผา
ออกแบบเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
คหกรรมการผลิต

47
48
48
43
48

47
48
48
43
48

100
100
100
100
100

การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)

48
49
51
52
43

48
49
51
52
43

100
100
100
100
100

การโรงแรมและ
การทองเที่ยว

การทองเที่ยว

43

43

100

ศิลปกรรม

การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก

48
45

48
45

100
100

- อาหารและ
โภชนาการ
- คหกรรมศาสตร
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

- 89 หลักสูตร

ประเภทวิชา

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

สาขาวิชา
- อาหารและ
โภชนาการ
-เทคโนยีผา
และเครื่องแตงกาย
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวน
รายวิชา
ทั้งหมด
35

จํานวน
รายวิชาที่มี
การพัฒนา
35

การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง

36

36

100

การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

34
34
17
35
34

34
34
17
35
34

100
100
100
100
100

สาชางาน
หลักการประกอบอาหาร

คิดเปน
รอยละ
100

รวม
886
886
100
(*หมายเหตุ เฉพาะ ปวช 3 ภาคเรียนที่ 5 - 6 / 2557 จํานวน 192 รายวิชาเนื่องจากเปนหลักสูตร ปวช.
45 ปรับปรุง 46)และในปการศึกษา2556 ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 เปนปแรก ดังนั้นจํานวน
รายวิชาจึงคิดเฉพาะปการศึกษา 2556-2557เทานั้น สวนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเริ่มเปดสอนในป 2557
ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนและมีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556
หลักสูตร

ประเภทวิชา

ประกาศนียบัตร 1 ประเภท
วิชาชีพ
วิชาคหกรรม
พุทธศักราช
2556
2. ประเภท
วิชาพาณิชย
กรรม

3. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
4. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

สาขาวิชา
- แฟชั่นและสิ่งทอ
- อาหารและ
โภชนาการ
- คหกรรมศาสตร
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
การโรงแรมและ
การทองเที่ยว
ศิลปกรรม

รวม

จํานวน
สาขางาน
รายวิชา
ทั้งหมด
เสื้อผาแฟชั่น
22
อาหารและโภชนาการ
38
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
32
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
38
การบัญชี
39
การตลาด
39
การเลขานุการ
42
คอมพิวเตอรธุรกิจ
40
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)
30
การทองเที่ยว
38
การโรงแรม (ทวิภาคี)
32
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต

43
40
463

จํานวน
รายวิชาที่มีการ
พัฒนา
22
38
32
38
39
39
42
40
30
38
32
43
40
436

คิดเปน
รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

- 90 ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนรายวิฃาที่ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

ประกาศนียบัตร ผาและเครื่องแตงกาย
วิชาชีพ (ปวช.) แฟชัน่ และสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร
พณิชยการ

การโรงแรมและการทองเที่ยว
ศิลปกรรม

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
วิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(ปวส)
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

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

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับ ปวช. 6 สาขาวิชา 13 สาขางานและระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา 5 สาขางานรวม 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 คิดเปนรอยละ 100

- 91 การจัดการเรียนการสอน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชวิธีการสอน
ที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงคและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบสรุประดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2557
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการ
พัฒนาหลักสูตร

- แบบสํารวจความตองการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

- หนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเขารวมพัฒนาหลักสูตร
- บันทึกการประชุมในการรวมพัฒนาหลักสูตร
- การขออนุมัติใชหลักสูตร
- การจัดทําแผนการเรียน

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร

- มีการประเมินหลักสูตรโดยการใชแบบการประเมิน

5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา - มีการนําหลักสูตรมาใชในการจัดการเรียนการสอนทุก
ที่พัฒนาแลวตามขอ (1) – (4) ไมเกิน 3 ป ไปใชอยาง สาขาวิชาและทุกสาขางาน
นอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน

สรุป: การจัดระดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ในปการศึกษา 2557ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สามารถปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2, 3, 4, 5 จัดอยูในระดับ ดีมาก

- 92 สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

ปฏิบัติ 2 ขอ

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)

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานความรวมมือ
แผนการเรียน
แผนการสอน

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.1
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.1
-

- 93 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา และใช
เทคนิควิ ธีการสอนที่หลากหลายทุกหนวยการสอน มีการสอนที่มุงเน นสมรรถนะอาชี พ และใหบู รณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา
และทุกหนวยการเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดกําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนใหมีคุณภาพทุกรายวิชา
ใหมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่หลากหลาย ทุกหนวยการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และ
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3Dในทุกรายวิชา ทุกหนวยการเรียน ครูผูสอนทุกคนจัดทํารายงานผลการใชแผนการสอนทุกรายวิชา
และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนและจัดมอบใบประกาศใหแกครูผูสอนที่
จัดทําแผนที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดนและในระดับดี นอกจากนี้ยังไดนิเทศการสอนของครูทุกคนโดยฝาย
บริหาร ที่มีการแต งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการนิเ ทศ และมีการชี้ แจงการประเมินอยางชัดเจนทุกอยาง
ภาคเรียน และนําผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
ในปการศึกษา 2557 แตละสาขาวิชา ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ทั้งหมด 657 รายวิชา ซึ่งไดมี
การรายงานผลการใชแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และรายงานผลตอฝายวิชาการ และครูผูสอนไดจัดทํา
แผนการสอนทุกรายวิชาจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 100 เมื่อเทียบกับครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
จํานวน 87 คนและเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ จากผลการดําเนินการดังกลาวทําให
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก

- 94 แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขายการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาการทองเที่ยว
สาขาวิขาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รวม

จํานวน
ครูผูสอน
ทั้งหมด
25
4
5
6
13
7
8
9
2

จํานวน
รายวิชา
ที่สอน
132
28
58
41
81
56
61
62
52

จํานวนรายวิชาที่
จัดทําแผนการสอน
ที่มีคุณภาพ
132
28
58
41
81
56
61
62
52

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผน
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

จํานวน
ครูผูสอน
ทั้งหมด
2
3
3

จํานวน
รายวิชา
ที่สอน
31
26
27

จํานวนรายวิชาที่
จัดทําแผนการสอน
ที่มีคุณภาพ
31
26
27

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผน
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

87

657

657

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

- 95 แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดทําแผนการสอน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2557
จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
จัดทําแผน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
1 นางสาวศรัณยา เอมอินทร
2 นางขนิษฐา
ภมรดล

3
3

3
3

3 นายกวินธร

ไขหทัยบุตร

6

6

4 นางพราวพิมล

ณัฐอภิพิมพ

4

4

5 นางวันเพ็ญ

สาลีผลิน

8

8

6 นายสฤษดิ์

มาตกุล

3

3

7 นายเอกลักษณ

พุมโต

3

3

8 นายคมสันต

พรหมศร

4

4

9นางภิญญดา

อยูสําราญ

3

3

10 นางณัฐญา

อัมรินทร

5

5

11 นายสุทธิ

อัมรินทร

5

5

12 นายเดชา

การสมพจน

4

4

13 นางสาวทัศนีย

เนตรครุฑ

6

6

14 นางสาวปยะธิดา ศรีโวย

3

3

15 นางพรสวรรค

9

9

16 นางสาวนิโลบล บุญชู

5

5

17 นางสาวสมฤดี

คําภาษี

5

5

18 นายศุภวุฒิ

ธรรมประชา

11

11

8

8

20 Miss. Zhou Lina

6

6

21 Miss. Li weiwei

6

6

22 Mr. David Brown

6

6

23 Mr. Arielangkua

10

10

24 MISS. Pema Lhamo

6

6

25 Miss. Li jun

2

2

สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

ผลวงษ

19 นางสาววรารัตน

โรจนทะนง

จํานวนผูจัดทําแผนที่คุณภาพ
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

- 96 จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
จัดทําแผน

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
26 นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
27 นางบุญสม
สําเนียงแจม

8
6

8
6

28 นางสาวพจนา

สลับลึก

7

7

29 นางสาวพรรณี

สุคันธิน

7

7

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
30 นางปรารถนา เกิดโชค

11

11

31 นางสาวฉัตรระวี ศรีคาํ

10

10

32 นายสมภพ

อุตสาหะ

12

12

33 นายพิชัยยุทธ

สวางแกว

13

13

34 นายรัฐนันท

เสียงเสนาะ

12

12

แผนกวิชาคหกรรม
35 นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์

6

6

35 นางชาลี

เกตุพรม

10

10

36 นางสาวชิรญา

พรมทอง

6

6

37 นางพรสวรรค

สระบัว

7

7

38 นางรัชนีบล

ศรีธนาอุทัยกร

8

8

39 นายเศวตโชติ

บุญจีน

4

4

สาขาวิชาการบัญชี
40 นางกันยา
รัตนพวงทอง

3

3

41 นางเบญจมาศ

ดีเจริญ

5

5

42 นายนนท

เกตุพรม

8

8

43 นายสุเทพ

สุทธิบุตร

6

6

สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

จํานวนผูจัดทําแผนที่คุณภาพ
ครบทุก
รายวิชา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไมครบทุก
รายวิชา

- 97 สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
จัดทําแผน

44 นางระวีวรรณ

ทองวิเศษสุข

7

7

45 นางอรทัยภ

ทํามา

7

7

46 นางสาวโชติกา

ชุติบุญนิธินน

9

9

47 นางวิไล

รัตนเชิดฉาย

7

7

48 นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช

7

7

49 นางสาววิราวรรณ สายแกว

7

7

50 นางสาวนิภาวดี

มาลมพันธ

6

6

51 นางอารยา

เจริญพร

5

5

52 นายจารึก

ศรีนาค

4

4

สาขาวิชาการขายการตลาด
53 นางยุวพา
สารพัฒน

9

9

54 นางสมใจ

บุญมี

6

6

55 นางอนัญญา

เวียงสีมา

10

10

56 นางเพียรใจ

มวงภาษี

10

10

57 ดร.จันทรา

สงศรี

12

12

58 นางวัชราภรณ

พวงบุปผา

14

14

59 นางสาวสุพิชญา

รักแดง

5

5

สาขาวิชาการเลขานุการ
60 นางวรรณา
ทองสุข

6

6

61 นางเก็จวลี

วัชเรนทรสุนทร

8

8

62 นายสัมพันธ

หยกสุวรรณกุล

8

8

63 นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม

9

9

64 นางอัจฉรา

โพธิจินดา

7

7

65 นางนิภา

สุทธิบุตร

10

10

66 นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ

9

9

67 นางนิภาดา

4

4

7

7

6

6

พลหาญ

าขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
68 ดร.พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
69 นายกิตติพงศ
โกวิทวณิชชา

จํานวนผูจัดทําแผนที่คุณภาพ
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

- 98 สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล
70 นางกานตสิรี

อูอรุณ

จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
จัดทําแผน

7

7

71 นายมนตชัย

อัมพวานนท

7

7

72 นางสาวนิภาพร

แจมเสียง

5

5

73 นางสาวกนกวรรณ

สงสมบูรณ

7

7

74 นางเบญจวรรณ

บุญเสวตร

7

7

75 นายชนาวุฒิ

มูลจันทร

9

9

8

8

15
16

76 นายวศิน
ทองคําใส
สาขาวิชาการการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
78 นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
79 นายธฐเชษฐ

ชวยค้ําชู

15
16

80 นางสาวรัชดาภรณ

ตันติกําธน

10

10

81 นางสาวศิริภา

จิตผอง

11

11

สาขาวิชาการออกแบบ
82 นายสุรพล

แยมชื่น

11

11

83 นายวรพงษ

กิตติวิริยะ

3

3

84 นางสาวสุชาดา

มีอําพัน

12

12

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
85 นางราตรี
พรหมแทน

9

9

86 นางสาวกนกพร

นอยแสง

11

11

87 นายภาณุวัฒน

กองเขน

7

7

จํานวนผูจัดทําแผนที่คุณภาพ
ครบทุกรายวิชา ไมครบทุก
รายวิชา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

สรุป: ครูผูสอนไดจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชาครบตามองคประกอบ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 100
เมื่อเทียบกับครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา จํานวน 87 คน

- 99 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ประเด็นการพิจารณา

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน

ครูจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชาครบตามองคประกอบ
จํานวน 87 คน จากครูผูสอนทั้งหมดจํานวน 87 คน

2. สถานศึกษามีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 80
ขึ้นไปของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด

รอยละ 100

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

ปฏิบัตติ ามประเด็น ปฏิบัติตาม
(1) และมีผลตาม ประเด็น (1)
(5)
และมีผลตาม
(4)
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น (1) และมี (1) และมีผลตาม (2)
ผลตาม (3)

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

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัตติ าม
ประเด็น (1)

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 100 แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการสอน
แผนการเรียน
ตารางสอน
รายงานการใชแผนของครู
ขอมูลจํานวนครูผูที่ทําการสอน

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.2
1. ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.2
-

- 101 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
และจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา
โดยการปรับวิธีเรียนและใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกหนวย
การสอน มีการสอนทีม่ ุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา
ผูสอนจัดทําสื่อและใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน จัดใหมีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน และรายงานการใชแผน
การสอน และนําผลของปญหามาแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําวิจัยพัฒนาผูเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน
การฝกทักษะวิชาชีพ
และใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมตามความแตกตางและศักยภาพของ
ผูเรียนจัดใหบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3D ทุกรายวิชาและทุกหนวยการสอน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการบูรณาการ Project Base ในแผนการ
สอน และสงเสริมใหผูสอนจัดทําสื่อและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการสอน โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศการสอน และรายงานผลการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีบันทึกหลังการสอน รายงาน
การใชแผนการสอน และนําผลของปญหามาแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําวิจัยพัฒนา
คุณภาพการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการปฏิบัติตามกิจกรรมดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ ดีมาก
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการ
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ที่ทําใหเกิดคุณภาพ
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

รอยละ 100

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

รอยละ 100

- 102 -

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิด

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

คุณภาพ

3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการสอน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการ
สอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่ง
รายวิชาที่สอน

ภาคเรียนละ 1 รายวิชา

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการ
วิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน

1 รายวิชา/คน

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

ปฏิบัติ 2 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 103 แหลงขอมูล
1. รายงานการนิเทศการสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. สื่อการสอน
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.3
1. ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
2. ครูมีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.3
-

- 104 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการใหผูสอนทุกคนกําหนดและแจงเกณฑ แจงวิธีการวัดผล
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอนมีการวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ใช
วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล และนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน โดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ใหผูสอนจัดการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3D ทุกรายวิชา และมีการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหผูสอนแจงการกําหนดเกณฑวิธีการวัดผลและประเมินผล
และรายการสอนใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการสอน และให
ผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผลใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ของผู เ รี ย น และนํ าผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให มี คุณภาพทุกรายวิ ช า และจั ด การ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
ทุกรายวิชา และทุกหนวยการสอน มีการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน
ผลสัมฤทธิ์
จากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีระดับคุณภาพใน
การวัดผลและประเมินผล อยูในระดับ ดีมาก
แบบสรุประดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2557
ประเด็นการพิจารณา
ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุ คนกําหนดและแจงหลักเกณฑ - สรุปรายชื่อครูผสู อน
และวิธีการวัดและประเมินผลใหผเู รียนทราบกอนการจัดการ

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา / ตารางสอน

เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุ คนวัดและประเมินผลตาม

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา / แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา ที่สอน
3.สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา / แผนการสอน /
บันทึกหลังการสอน
- รายงานการใชแผนการสอน
- ขอสอบปลายภาค- ขอสอบเก็บคะแนนระหวางเรียน

- 105 ประเด็นการพิจารณา

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุ คนใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา / แผนการสอน/
บันทึกหลังการสอน
- รายงานการใชแผนการสอน

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุ คนนําผลจากการวัดและ

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา / สมุดบันทึกหลัง

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเ รียนที่มุงเนนสมรรถนะ การสอน/ งานวิจัยในชั้นเรียน / รายงานการจัดการเรียนการสอน
อาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน

สรุป: การจัดระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในปการศึกษา
2557 ของสถานศึกษาอยูในระดับดีมาก โดยวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการ
พิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

ปฏิบัติ 2 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล
1. จํานวนครูผูสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน

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

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 106 4. เอกสารการวัดผลและประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอน
5. เกณฑการวัดผลและประเมินผล
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.4
1. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2. ครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.4
-

- 107 แบบสรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่สอนเปนรายสาขาที่จัดทําแผนการสอน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีประจําปการศึกษา 2557
จํานวนรายวิชาที่ทําการสอนและจัดทําแผนการสอน
สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล
ภาคเรียน จัดทําแผน ภาคเรียน
จัดทําแผน
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
1 นางสาวศรัณยา
เอมอินทร
2 นางขนิษฐา
ภมรดล
3 นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
4 นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ
5 นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
6 นายสฤษดิ์
มาตกุล
7 นายเอกลักษณ
พุมโต
8 นายคมสันต
พรหมสอน
9 นางภิญญดา
อยูสําราญ
10 นางณัฐญา
อัมรินทร
11 นายสุทธิ
อัมรินทร
12 นายเดชา
การสมพจน
13 นางสาวทัศนีย
เนตรครุฑ
14 นางสาวปยะธิดา
ศรีโวย
15 นางพรสวรรค
ผลวงษ
16 นางสาวนิโลบล
บุญชู
17 นางสาวสมฤดี
คําภาษี
18 นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
19 นางสาววรารัตน
โรจนทะนง
20 Miss. Zhou Lina
21 Miss. Li weiwei
22 Mr. David Brown
23 Mr. Arielangkua
24 MISS. Pema Lhamo
25 Miss. Li jun
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
26 นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
27 นางบุญสม
สําเนียงแจม
28 นางสาวพจนา สลับลึก
29 นางสาวพรรณีสุคันธิน

รวม

ที่ 1

การสอน

ที2่

การสอน

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

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

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

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

3
3
6
4
8
3
3
4
3
5
5
4
6
3
9
5
5
11
8
6
4
6
10
5
6

4
2
3
2

4
2
3
2

4
4
4
5

4
4
4
5

8
6
7
7

หมายเหตุ

- 108 จํานวนรายวิชาที่ทําการสอนและจัดทําแผนการสอน
สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
30 นางปรารถนา เกิดโชค
31 นางสาวฉัตรระวี ศรีคาํ
32 นายสมภพ
อุตสาหะ
33 นายพิชัยยุทธ
สวางแกว
34 นายรัฐนันท
เสียงเสนาะ
แผนกวิชาคหกรรม
35 นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
35 นางชาลี
เกตุพรม
36 นางสาวชิรญา พรมทอง
37 นางพรสวรรค
สระบัว
38 นางรัชนีบลศรีธนาอุทัยกร
39 นายเศวตโชติ
บุญจีน
สาขาวิชาการบัญชี
40 นางกันยา
รัตนพวงทอง
41 นางเบญจมาศ ดีเจริญ
42 นายนนท
เกตุพรม
43 นายสุเทพ
สุทธิบุตร
44 นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
45 นางอรทัยภ
ทํามา
46 นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน
47 นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
48 นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช
49 นางสาววิราวรรณ สายแกว
50 นางสาวนิภาวดี มาลมพันธ
51 นางอารยา
เจริญพร
52 นายจารึก
ศรีนาค
สาขาวิชาการขายการตลาด
53 นางยุวพา
สารพัฒน
54 นางสมใจ
บุญมี
55 นางอนัญญา
เวียงสีมา
56 นางเพียรใจ
มวงภาษี
57 ดร.จันทรา
สงศรี
58 นางวัชราภรณ พวงบุปผา

ภาคเรียน
ที่ 1

จัดทําแผน
การสอน

ภาคเรียน
ที2่

จัดทําแผน
การสอน

รวม

5
4
3
6
4

5
4
3
6
4

6
6
7
7
8

6
6
7
7
8

11
10
10
13
12

5
5
3
1
3
-

5
5
3
1
3
-

1
5
3
6
5
4

1
5
3
6
5
4

6
10
6
7
3
4

3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
-

3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
-

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

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

3
5
8
6
7
7
9
7
7
7
6
10
4

6
2
4
7
5
7

6
2
4
7
5
7

3
4
6
3
7
7

3
4
6
3
7
7

9
6
10
10
12
14

หมายเหตุ

- 109 สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล
59 นางสาวสุพิชญา รักแดง
สาขาวิชาการเลขานุการ
60 นางวรรณา
ทองสุข
61 นางเก็จวลี
วัชเรนทรสุนทร
62 นายสัมพันธ
หยกสุวรรณกุล
63 นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
64 นางอัจฉรา
โพธิจินดา
65 นางนิภา
สุทธิบุตร
66 นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
67 นางนิภาดา
พลหาญ
สาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
68 ดร.พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
69 นายกิตติพงศ
โกวิทวณิชชา
70 นางกานตสิรี
อูอรุณ
71 นายมนตชัย
อัมพวานนท
72 นางสาวนิภาพร แจมเสียง
73 นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ
74 นางเบญจวรรณบุญเสวตร
75 นายชนาวุฒิ
มูลจันทร
76 นายวศิน
ทองคําใส

ภาคเรียน
ที่ 1
-

จํานวนรายวิชาที่ทําการสอนและจัดทําแผนการสอน
จัดทําแผน
ภาคเรียน
จัดทําแผน
รวม
การสอน
ที2่
การสอน
5
5
5

6
4
4
4
3
4
3
-

6
4
4
4
3
4
3
-

4
4
5
4
6
6
4

4
4
5
4
6
6
4

6
8
8
9
7
10
9
4

3
2
3
3
2
3
3
4
3

3
2
3
3
2
3
3
4
3

4
4
4
3
3
4
4
5
5

4
4
4
3
3
4
4
5
5

7
6
7
6
5
7
7
9
8

6
7
4
4

6
7
4
4

9
9
6
7

9
9
6
7

15
16
10
11

4
3
5

4
3
5

7
7

7
7

11
3
12

3
6
293

3
6
293

6
5
7
364

6
5
7
364

6
11
7
657

สาขาวิชาการการโรงแรมและการทองเที่ยว

78 นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
79 นายธฐเชษฐชวยค้ําชู
80 นางสาวรัชดาภรณตันติกําธน
81 นางสาวศิริภา
จิตผอง
สาขาวิชาการออกแบบ
82 นายสุรพลแยมชื่น
83 นายวรพงษกิตติวิริยะ
84 นางสาวสุชาดา มีอําพัน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
85 นางราตรี
พรหมแทน
86 นางสาวกนกพร นอยแสง
87 นายภาณุวัฒนกองเขน
รวม

หมายเหตุ

- 110 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก
งานอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุพรรณบุรี มีการคัดเลือกสถานประกอบการ
หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงาน ตามหลักสูตร มีการกําหนดโครงการฝกงานนักเรียน
นักศึกษา มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนการฝกงาน พรอมมีคูมือการฝกงาน มีการนิเทศการฝกงาน
ของนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของนักเรียน นักศึกษารวมกับ
สถานประกอบการ มีการสัมมนาการฝกงานของนักเรียน นักศึกษารวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน ใน
แผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําผลไปปรับปรุง
ความพยายาม
สถานศึกษามีการดําเนินงานดังนี้
1. สํารวจสถานประกอบการที่เขารวมโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชน
2. จัดทําเอกสารขออนุญาตผูปกครองเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ฝกงานตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ
กําหนด
3. จัดทําเอกสารขอความอนุเคราะหสถานประกอบการเพื่อให นักเรียน นักศึกษา ฝกงานทั้งภาค
ปกติและทวิภาคีและเอกสารตอบรับเอกสารสงตัวเขาฝกงาน แบบประเมินของสถานประกอบการ
4. จัดทําเอกสารสงตัวนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงานและจัดทําแบบประเมินผลการฝกงานสําหรับสถาน
ประกอบการ
5. จัดทําเครื่องมือวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงาน จํานวน
3 ดาน ไดแกดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
6. จัดทําเครื่องมือวัดความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
จํานวน 3 ดาน ไดแกดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะ
วิชาชีพ
7. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการและรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ฝกงานแยกตามสาขางาน
8. ดําเนินการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนการฝกงาน
9. จัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการครูนิเทศกนักเรียน นักศึกษา ที่ 151/2557 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2557 และ ที่ 738/2557 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ
10.งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ครู นิ เ ทศก แ ละสถานประกอบการวั ด ผล ประเมิ น ผลนั ก เรี ย น
นักศึกษาฝกงานรวมกัน
10. ดําเนินการจัดสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน
11. งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี มี ก ารเชิ ญ ตั ว แทนสถาน
ประกอบการเขารวมสัมมนา
12. รายงานผลการดําเนินงาน

- 111 ผลสัมฤทธิ์
ลําดับที่
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการคัดเลือกสถานประกอบการในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน
2
มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือ
3
มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ
4
มีการวัดผลการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ
5
มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียน
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการฝกงาน
ประเด็นการดําเนินการ/
พิจารณา
1. สถานศึกษามีการคัดเลือก
สถานประกอบการ
หนวยงานและทําความ
รวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับ
สาขางาน

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

ผลการดําเนินการ

 การประชุมหัวหนาแผนกวิชาตาง ๆ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ
และหนวยงาน ในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
 รายงานสรุปรายชื่อสถานประกอบการ และจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่
ฝกงานในแตละภาคเรียน
 การทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการสงนักเรียนนักศึกษาฝกงาน
 การทําสัญญาความรวมมือระหวางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สถานประกอบการและหนวยงาน
 สถานประกอบการระบบปกติ จํานวน 187 แหง
 สถานประกอบการระบบทวิภาคี จํานวน 4 แหง
2. สถานศึกษามีการ
 คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 323/2557 เรื่อง แตงตั้ง
ปฐมนิเทศผูเรียนกอนการ
คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน รุนที่ 1 ปการศึกษา 2557
ฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน  คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 691/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน รุนที่ 2 ปการศึกษา 2557
 รายงานการปฐมนิเทศ
 คูมือการฝกงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศ  คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 151/2557 เรื่อง การแตงตั้ง
การฝกงานของผูเรียนใน
ครูนิเทศกนักเรียนนักศึกษาฝกงาน รุนที่ 1 ปการศึกษา 2557
สถานประกอบการ
 คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 738/2557 เรื่อง การแตงตั้ง
หนวยงาน
ครูนิเทศกนักเรียนนักศึกษาฝกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
 รายงานผลการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ 4
ครั้ง/ภาคเรียน

- 112 ประเด็นการดําเนินการ/
ผลการดําเนินการ
พิจารณา
4. สถานศึกษามีการวัดผล
 คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 151/2557 เรื่อง การแตงตั้ง
การฝกงานของผูเรียนรวมกับ
ครูนเิ ทศกนักเรียนนักศึกษาฝกงาน รุนที่ 1 ปการศึกษา 2557
สถานประกอบการ
หนวยงาน
 คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 738/2557 เรื่อง การแตงตั้ง
ครูนิเทศกนักเรียนนักศึกษาฝกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
 รายงานผลการฝกงานของผูเรียนจากสถานประกอบการ หนวยงาน
 เอกสารการประเมินผลจากสถานประกอบการ
 รายงานผลการประเมินผลจากสถานประกอบการ
5. สถานศึกษามีการสัมมนา  คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 485/2557 เรื่อง การสัมมนา
การฝกงานของผูเรียนเพื่อนํา นักเรียนนักศึกษาฝกงานรุนที่ 1 ปการศึกษา 2557
ผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถาน  คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 740/2557 เรื่อง การสัมมนา
ประกอบการ หนวยงานที่
นักศึกษาฝกงานรุนที่ 2 ปการศึกษา 2557
เกี่ยวของเขารวมสัมมนา
 หนังสือเชิญสถานประกอบการ เขารวมสัมมนาการฝกงาน
 รายงานผลการสัมมนานักศึกษาฝกงาน
สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตาม
(1) และมีผลตาม (5) ประเด็น (1)
และมีผลตาม
(4)

 พอใช
ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)
และมีผลตาม
(3)

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น
ประเด็น (1) และ (1) และมีผลตาม
มีผลตาม (2)
(1)

- 113 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จุดเดนตามตัวบงชี้ 2.5
สถานศึกษามีระบบการฝกงานที่ชัดเจนและไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.5

- 114 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

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

- 116 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ความตระหนัก
คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยคุณสมบัติเปนไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ กรรมการ การประชุม
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 โดยใหความสําคัญ
ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม และหลักมุงเนน
ฉันทามติ
ความพยายาม
คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกๆ ดาน เพื่อ
ความโปรงใสและเทาเทียม มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผลสัมฤทธิ์
1. คณะกรรมการวิทยาลั ย อาชีว ศึกษาสุพรรณบุ รี ได รั บการประเมิน จากผู ทรงคุณวุ ฒิภ ายนอก
สถานศึกษา ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา โดยผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ( X = 4.71)
2. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- 117 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิ ทยาลั ย คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการ
ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
อาชีว ศึกษา ที่ 1642/2554 เรื่อง
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2
สถานศึก ษาดํ า เนิ น การให มี การประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียน 1 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ภาคเรี ย นที่ 1 และภาคเรี ย นที่ 2
รวม 2 ครั้ง
3
สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ คณะกรรมการวิทยาลัยฯ พิจารณา
วิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ใ น เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ การประจํ าป
กฎหมายที่เกี่ยวของ
อัต ลั กษณ เอกลั กษณและตั วบ งชี้
ของสถานศึกษา ใหขอแนะนําเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย
เ ช น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น
สถานศึ ก ษา การเผยแพร ผ ลงาน
ของสถานศึ ก ษา การคั ด เลื อ ก
ศิษ ย เ ก า ดี เ ด น การให ค วามรู แ ก
นักเรียน นักศึกษา เรื่อง AEC การ
จั ด สร า งองค พ ระวิ ษ ณุ ป ระจํ า
สถานศึกษา เปนตน
4
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก รายงานการประเมินความพึงพอใจ
สถานศึก ษาประเมิน ความพึง พอใจของคณะกรรมการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
สถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย ฯ ในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ การปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
โดยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอก ระดั บ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.71
5
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก รายงานการประเมินคุณภาพการ
สถานศึ ก ษาประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของ ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นา สถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
การปฏิ บั ติ ง าน โดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ระดับมากที่สุด

- 118 สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 2 ขอ
ปฏิบัติ 1 ขอ

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ 1642/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ 37/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1/2557 และ
ภาคเรียนที่ 2/2557 รวม 2 ครั้ง
4. คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําป
อัตลักษณ เอกลักษณ และตัวบงชี้ทางสถานศึกษา ใหขอแนะนําเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย เชน
การปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา การเผยแพรผลงานของสถานศึกษา การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน การใหความรู
แกนักเรียน นักศึกษา เรื่อง AEC การจัดสรางองคประวิษณุประจําสถานศึกษา เปนตน
5. รายงานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.71
6. รายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับมากที่สุด

- 119 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.1
1. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมปละ 2 ครั้ง
2. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา โดยผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมากทึ่สุด และความ
พึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิอยูในระดับมากที่สุด
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.1
-

-

- 120 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนักในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
ไดรวมกันคิดและวางแผน เริ่มตั้งแตการเขียนโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ปการศึกษา
2555-2557 วางแผนการประชุม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ดังกลาว
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โดยงานวางแผนและงบประมาณไดเขียนและเสนอโครงการจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปการศึกษา 2555-2557 ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับกลยุทธที่ 21 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ป
ปการศึกษา 2555-2557 โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และบุคลากร ไดรวมกันวิเคราะหเชิงกลยุทธทั้ง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก

เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนา ตลอดจนกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษารวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีซึ่งเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา

และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีก 3 ปขางหนาซึ่งเปนการสรางความมั่นใจไดวาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนา
คุณภาพใหเปนองคกรจัดการศึกษาที่มีประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางแทจริง
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยยึด ถือวิ สัย ทัศน พันธกิจ กลยุทธ ตั วชี้ วัด เป าหมาย ตลอดจนโครงการและกิจกรรม จาก
แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา3 ป ที่ไ ด จั ด ทํ าไว แ ล ว ขา งต น โดยการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึก ษา ร ว มกั น พิ จ ารณาแผนงาน โครงการ กิจ กรรมที่ จ ะกอ ให เ กิ ด การพั ฒ นาผู เ รี ย นและวิ ท ยาลั ย

- 121 ตลอดจนพิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดรวมทั้งไดผาน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุ 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
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เสนอตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณที่ไดวางแผนไว ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมผานระบบหัวหนาชั้น ชมรมวิชาชีพองคการวิชาชีพ
ระบบงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในสวนของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส ว นร ว มโดยผ านแผนกวิ ช า และผ านสายบั งคั บ บั ญชาของหั ว หน างานและรองผู อํ านวยการ ซึ่งในแต ล ะ
ภาคเรี ย นมีผู เ รีย น ครู และบุคลากรเขาร ว มโครงการและให ความร ว มมือในการปฏิ บั ติ ตามแผนงานและ
โครงการอยางครบถวน สมบูรณ และตอเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ในสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ
การปรั บ ปรุ ง โดยมีการเก็บ ข อมูล ผลการดํ า เนิ น งานในทุกโครงการและกิ จ กรรม ซึ่ง ขอ มูล ประกอบด ว ย
ผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใชงบประมาณ ปญหาและอุปสรรคใน
การดํ าเนิ น งาน และข อเสนอแนะเพื่อ การปรั บ ปรุ งแก ไข นอกจากนี้ ยั งได มีก ารประเมิน 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

- 122 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่
1

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ

สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

มีการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา

สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2

สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลอง

มีการจัดทําแผน

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี

ปฏิบัติการประจําป

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3

สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

4

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอ
ขอเสนอแนะ

5

สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

มีการจัดทํารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
สรุปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติ 5ขอ

ปฏิบัติ 4ขอ

ปฏิบัติ 3ขอ

ปฏิบัติ 2ขอ

ปฏิบัติ 1ขอ

- 123 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. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2555-2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่3.2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอโดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดทีต่ องพัฒนาตามตัวบงชี้ท3ี่ .2

-

- 124 ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณที่วา
“ทักษะดี มีวินัย” โดยไดรวมกันคิดและวางแผนเพื่อประชุมแตงตั้งคณะทํางาน การเขียนโครงการของงานที่
เกี่ยวของเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยฝายและงานที่เกี่ยวของไดเขียนโครงการและกิจกรรมเพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามอัตลักษณนักเรียน นักศึกษา ที่วา “ทักษะดี มีวินัย” และเอกลักษณของ
สถานศึกษาที่วา “กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปรัชญาวิทยาลัยที่วา “ความรูดี มีวินัย
น้ําใจนักกีฬา”
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรวมกันดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันกําหนดอัตลักษณนักเรียน นักศึกษาวา “ทักษะดี มีวินัย”
และเอกลักษณของวิทยาลัยที่วา “กิจกรรมเดน เนนทักษะวิชาชีพ” โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และ
บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และชุมชนรวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเอกลักษณวิทยาลัย และอัตลักษณนักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะกอใหเกิดการ
พัฒ นาผู เ รี ย นตามอั ต ลั กษณ และการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามเอกลั ก ษณที่ ได ร ว มกั น กํ า หนดไว ตลอดจน
พิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดรวมทั้งไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จะกอใหเกิดการ
พัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ ที่ไดเสนอตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณที่ไดวางแผนไว ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมผานระบบหัวหนาชั้น ชมรมวิชาชีพองคการวิชาชีพ ระบบงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในสวนของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมโดย
ผานแผนกวิชา และผานสายบังคับบัญชาของหัวหนางานและรองผูอํานวยการ ซึ่งในแตละภาคเรียนมีผูเรียน
ครู และบุคลากรเขารวมโครงการและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการอยางครบถวน

- 125 สมบูรณ และตอเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนไดรับความรวมมือจากทุกฝายในสถานศึกษาคิดเปน
รอยละ 100
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ
การปรั บ ปรุ ง โดยมีการเก็บ ข อมูล ผลการดํ า เนิ น งานในทุกโครงการและกิ จ กรรม ซึ่ง ขอ มูล ประกอบด ว ย
ผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใชงบประมาณ ปญหาและอุปสรรคใน
การดํ าเนิ น งาน และข อเสนอแนะเพื่อ การปรั บ ปรุ งแก ไข นอกจากนี้ ยั งได มีก ารประเมิน ประสิ ท ธิ ผ ลของ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป ที่ครอบคลุมดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในระดับดี
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงการบริหารจัดการ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตาม
เอกลักษณ
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ที่

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ

1

สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ โดยความเห็นชอบของ

มีการกําหนดอัตลักษณ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ พัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ

มีแผนงาน โครงการ
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา

หนวยงานที่เกี่ยวของ
3

สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ

ดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ

4
5

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ

มีการประเมินผล

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ

นําผลการประเมิน

การดําเนินงาน
ไปปรับปรุง

สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา

- 126 สรุปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติ 5ขอ

ปฏิบัติ 4ขอ

ปฏิบัติ 3ขอ

ปฏิบัติ 2ขอ

ปฏิบัติ 1ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

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

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)

4

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)

3

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)

2

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น (1)

1

แหลงขอมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2555-2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
6.ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของนักเรียน
นักศึกษา และเอกลักษณของสถานศึกษา ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอโดยเนนการเขามามีสวนรวม
ของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดทีต่ องพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.3

-

- 127 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของ มีวิสัยทัศนในการบริหารงานของวิทยาลัย ดานวิชาการ ดานกิจกรรม โดยการมี
สวนรวมกับทุกภาคสวน ประกอบดวย ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน
ราชการ ชุมชน และคณะกรรมการวิทยาลัย
ความพยายาม
ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษามี ก ารชี้ แจงขา วสาร นโยบาย ในรู ป แบบการประชุ มครู บั น ทึ กข อ ความ
การมอบหมายงานใหครูและบุคลากรตรงตามความรูความสามารถ มีการตรวจสอบติดตามผล และการสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
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. ผูบ ริห ารสถานศึกษามีการบริหารงานและการมีภาวะผูนํา โดยผลการประเมิน อยู ในระดั บ
ดีมาก ( x = 4.74)
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ที่
1

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตาม สถานศึ ก ษาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา
2555-2557 แผ นปฏิ บั ติ ก า ร
ประจําปงบประมาณ 2557 ปฏิทิน
การปฏิบัติงานประจําปการศึกษา
2557 และรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานประจํ า ป ง บประมาณ
2557

- 128 ที่
2

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานศึก ษามี การประชุ มครู และบุ คลากรทุ กฝ า ยใน สถานศึกษาจัดประชุมครูและ
สถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
บุคลากรทางการศึกษา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง

3

สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ประชุ ม ผู ป กครอง ผู ที่ มี ส ว น สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ประชุ ม
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาอย า งน อ ย ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กอน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เป ด ภ า ค เรี ย น ที่ 1 ข อ ง ทุ ก ป
การศึกษา และระหวางภาคเรีย น
รวม 2 ครั้ง
สถานศึกษามีการนํ าความคิด เห็ น ของคณะกรรมการ สถานศึ ก ษานํ า ความคิ ด เห็ น ของ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ ครูและบุคลากรทุกฝายใน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ
สถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไป บุคลากร ผูปกครอง รวมทั้งผูมีสวน
ใชในการพัฒนาสถานศึกษา
เกี่ ยว ข อ งไ ปใ ช ใ นก าร พั ฒ น า
สถานศึ ก ษา เช น การปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศนสถานศึกษา การเผยแพร
ผ ล งานของส ถานศึ ก ษา กา ร
คั ด เลื อ กศิ ษ ย เ ก า ดี เ ด น การให
ความรูแกนักเรียน นักศึกษา เรื่อง
AEC ก า ร จั ด ส ร า ง อ ง ค พ ร ะ
วิ ษ ณุ ก รรมประจํ า สถานศึ ก ษา
เปนตน
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะ สถานศึกษามีการประเมิน ผลการ
ผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการ บริ ห ารงานและภาวะผู นํ า ของ
สถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย และมี ผ ลการประเมิ น ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
คณะกรรมการสถานศึกษา อยูใน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.74

4

5

สรุป ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามระดับคุณภาพ 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุง
เรงดวน

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

ปฏิบัติ 2 ขอ

ปฏิบัติ 1 ขอ

- 129 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. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555-2557
2. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
3. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2557
4. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
5. คําสั่งแตงตั้งและมอบหมายงานตามระเบียบวาดวยการบริหารสถานศึกษา ป 2557
6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปการศึกษา 2556-2557
4. รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษยเกา
7. รายงานการประชุมครู อาจารย
8. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 147/2557 และ 679/2557 เรื่องการประชุมผูปกครอง
9. รายงานการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ป 2557
10. การนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากร ผูปกครอง รวมทั้งผูมีสวน
เกี่ย วของไปใช ในการพัฒ นาสถานศึกษา เช น การปรั บ ปรุ งภู มิทัศน ส ถานศึกษา การเผยแพร ผ ลงานของ
สถานศึกษา การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน การใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา เรื่อง AEC การจัดสรางองคพระ
วิษณุกรรมประจําสถานศึกษา
11.สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.4
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
4. สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งตามคําสั่งของวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
5. สถานศึกษามีการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชีท้ ี่ 3.4 -

- 130 ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
งานศูนยขอมูลสารสนเทศมีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารสารสนเทศ เพื่อนําไปบริหารจัดการเขาสู
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ทําการเชื่อมโยงเปนระบบสะดวกตอการใหบริการ ตลอดจนดูแลอุปกรณระบบ
เครือขายไดวางแผนการจัดการสําหรับการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
จัดทําโครงการซึ่งนําผลจากการประเมินการดําเนินงานที่ผานมาใชเปนแนวทางการวางแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการผูเกี่ยวของ
และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
วางแผนในการใหความรูเพื่อใชบริการและการเขาถึงขอมูลสารสนเทศใหกับครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาไดมีการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล โดยขอมูล
มีความถูกตอง เปนปจจุบัน สามารถเรียกดูไดสะดวกรวดเร็วผานระบบโดยกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบ
บริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึกษา และใช ง านอิน เตอร เ น็ ต โดยแบ งระดั บ การเขาถึ งได แ ก ผู ดู แลระบบงานต างๆ
บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง การเขาถึงขอมูลตองผานระบบตรวจสอบการแสดงตัวตน
ผูใชงาน กอนเขาใชระบบตามระเบียบพรบ.คอมพิวเตอร 2550 สถานศึกษามีการใชขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ในการบริ ห ารจั ด การประกอบการตั ด สิ น ใจ ได แ ก ข อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ ไดสํารองขอมูล
ผานโปรแกรมบริหารจัดการจัดเก็บไวในเครื่องแมขาย และสํารองเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลภายนอก มีการ
ประเมิน ความพึงพอใจในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานขอมูล สารสนเทศ โดยจั ด เก็บ จากครู บุ คลากรทาง
การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา และนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือขาย
และฐานขอมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์
มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานระบบบริหารจัดการครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึกษา
มีฐานขอมูลสารสนเทศ เขาถึงขอมูลไดผานระบบ RMS2012 เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของ
สถานศึกษาภายใตชื่อโดเมน www.spvc.ac.th เปนระบบจัดการขอมูล สารสนเทศ และแหลงขอมูลที่เปน
ประโยชนตอครูบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เขาถึงไดสะดวก มีคุณภาพ

- 131 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ที่

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

1

สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่
จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และ
มีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ เพื่อปองกันการสูญหายของ
ขอมูล
สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง
และเปนปจจุบัน

2

3

4

5

ผลการดําเนินการ
- รวบรวม จัดเก็บขอมูล สารสนเทศ
- เผยแพรขอมูลพื้นฐาน บนเว็บไซต
- รูปเลมขอมูลสถานศึกษาประจําป

- ปรับปรุงโปรแกรมงานทะเบียนและ
วัดผล (std2011) ใหทันสมัย
- ปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา RMS2012 ใหเปนปจจุบัน
- ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน
(Authentication)โดยใช RMS2012
รวมกับระบบFirewallสําเร็จรูปPfsense
- ใชระบบการรับสมัครออนไลน
- ใชโปรแกรมบริหารจัดการงานพัสดุ
สถานศึกษาดําเนินการให ครู และบุคลากรทุกฝายใน
- กําหนดชื่อผูใชงานและรหัสผานพรอม
สถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
ทั้งใหบริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ทุกคน นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง
รวมถึงสถานประกอบการที่ไดทําความ
รวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
- กําหนดชื่อผูใชงานและรหัสผานสําหรับ
เขาถึงระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
(V-cop)
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
- จัดเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากร ความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ - ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 บริหารจัดการอยูในระดับ ดีมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ จํานวน 5 ขอ ตามประเด็น
การพิจารณา

- 132 ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 133 ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเพื่อการวางแนวปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยงดานตาง ๆ คือ 1. ดานความปลอดภัย 2. ดานการทะเลาะวิวาท 3. ดานสิ่งเสพติด 4. ดานสังคม
5. ดานการพนันและการมั่วสุม มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบันทึกการปฏิบัติ
หนาที่ครูเวรเพื่อควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ โดยมีการวางแผนและกําหนดมาตรการใหครู และบุคลากรใน
สวนงาน ไดดําเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อการแกไขและปรับปรุงตอไป
ความพยายาม
จั ด ทํ า โครงการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และควบคุ ม ความเสี่ ย งด า นความปลอดภั ย ใน
สถานศึกษา โดยมีโครงการตางๆ เชน การปรับ ปรุ งห องเรี ย นต างๆ เป น ตน จั ด ทําโครงการต างๆ ที่
เกี่ยวของกับการปองกันและการควบคุมความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาทโดยมีโครงการตางๆ เชน วันไหวครู
กิจกรรมกีฬาสีและนันทนาการ การประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง เปนตน จัดทําโครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา รณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานสิ่งเสพติดสากล จัดทําโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและการควบคุมความเสี่ยงดานสังคมโดยมีโครงการตางๆ เชน โครงการ
เครื่องแบบสวย โฮมรูมโครงการอบรมความรูวินัยจราจร และรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการอบรมความ
ขับขี่ปลอดภัย จัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันการควบคุมความเสี่ยงดานการพนันและการ
มั่วสุม โดยมีโครงการตางๆ เชน การเสริมสรางประสบการณคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษาเกิดขึ้นกับครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เปนความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุการใชรถจักรยานยนต ซึ่งคิดเปนความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับจํานวนครู บุคลากรนักเรียน นักศึกษา เปนรอยละ 2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
วิวาท เกิดขึ้นรอยละ 0.64 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด เกิดขึ้นรอยละ 0 จากผลการตรวจสุขภาพประจําป
นักเรียน นักศึกษาทุกคนผานการตรวจ 100% ดานสังคม เกิดขึ้นรอยละ 14.43 และดานการพนันและการ
มั่วสุม เกิดขึ้นรอยละ 0 ไมมีการตรวจพบการพนันและการมั่วสุมทั้งในสถานศึกษาและหอพัก

- 134 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1. สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทําโครงการบริหารความ
โครงการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ สํ าคัญอย างน อ ย เสี่ ย งทั้ง 5 ด าน โดยจั ด ทําโครงการปกครองสั ญจรรอบ
5 ดาน ไดแก ความปลอดภัย ดานการทะเลาะ สถานศึกษา โครงการตรวจภายในวิทยาลัย ฯ โครงการ
วิ ว าท ด า นสิ่ ง เสพติ ด ด า นสั ง คม ด า นการ บริหารความเสี่ยง โครงการอบรมความรูวินัยจราจร เพื่อ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครู ควบคุ ม ความเสี่ ย งด า นการทะเลาะวิ ว าท ด า นความ
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและ ปลอดภัย การพนันและการมั่วสุม ดานสิ่งเสพติด และ
ผู ป กครอง มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนงาน ดานสังคม โดยมีการตรวจตราจุดเสี่ยงตางๆ รอบวิทยาลัยฯ
โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยาง และภายในวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ป อ งกั น และลดป ญ หาที่ อ าจ
ตอเนื่อง และมีผลทําใหความเสี่ยงในดานตางๆ เกิดขึ้น
ลดลง
2. สถานศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น งาน ตามแผนงาน มีการจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน ดังนี้
โครงการ
1) ความปลอดภัย
มีการจัดทําโครงการอบรมความรูวินัยจราจร วิทยากรจาก
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมอาสาจราจร ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย โดยร ว มกั บ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สํานักคน
ดีศรีสุพรรณ)
โครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
โครงการตรวจภายในสถานศึกษา
การจั ดงานวัน โลกรําลึกถึงผู สูญเสียจากอุบั ติเหตุทางทอง
ถนน โดยมีวิทยากรมาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา
2) ดานการทะเลาะวิวาท
มีการจัดเวรดูแลนักเรียน นักศึกษา และครูเวรเพื่อควบคุม
ความเสี่ ย ง โดยตรวจตราจุ ด เสี่ ย งต างๆ อย างสม่ําเสมอ
โดยครูเวรงานปกครอง ครูหัวหนาแผนก
โครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
โครงการตรวจภายในสถานศึกษา
3) ดานสิ่งเสพติด
มีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับยาเสพติด และสอดแทรกใน
การพูดหนาแถว เพื่อตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด
การตรวจสุขภาพประจําป และเพื่อหาสารเสพติด
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ที่

3.
4.

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ

4) ดานสังคม
มีการจัดโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผู
ศึกษาอาชีวศึกษา
โครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
โครงการตรวจภายในสถานศึกษา
และ 5) ดานการพนันและการมั่วสุม
มีการจัดทําโครงการปกครองสัญจรรอบ
สถานศึกษา และโครงการตรวจภายในสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม - รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
แผนงาน โครงการ
พ.ศ. 2557
สถานศึ ก ษามี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปใช ใ นการ - รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมวั น โลกรํ า ลึ ก ถึ ง ผู
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of
Remembrance for Road Traffic Victims)
- รายงานผลโครงการอบรมอาสาจราจรและขับขี่
ปลอดภั ย โดยสํ านั กงานพัฒ นาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย (สํานักงานคนดีศรีสุพรรณ)
- รายงานผลโครงการอบรมความรู วิ นั ย จราจร
และกิจกรรมรณรงคการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
ชวงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง
2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโทษ
- รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
2557 กลยุทธที่ 7 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนฯ
- รายงานบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู เ วรดู แ ล
นักเรียน นักศึกษา
- รายงานบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู เ วร เพื่ อ
ควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ
- รายงานผลกาตรวจสุขภาพ ประจําป 2557

- 136 ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน

ผลการดําเนินการ
ผลการดํ า เนิ น งานมี ค วามเสี่ ย งลดลงทั้ ง 5 ด า น
ดังนี้
1) ความปลอดภัย ลดลงจากเดิมรอยละ 2.21
เปน 2 ลดลง 0.21
2) ดานการทะเลาะวิวาท ลดลงจากเดิมรอยละ
0.66 เปน 0.64 ลดลง 0.02
3) ด านสิ่ งเสพติ ด ไมมี ผ ลการพบยาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา และการตรวจสุขภาพผาน 100%
4) ดานสังคม ลดลงจากเดิมรอยละ 17.65 เปน
14.43 ลดลง 3.22
และ 5) ด า นการพนั น และการมั่ ว สุ ม ไม มี
เหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง ประสงค ด า นการพนั น และการ
มั่วสุม

สรุป: ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการบริหารความเสี่ยง จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

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

- 137 แหลงขอมูล
๑. งานปกครอง
๒. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๓. งานวัดผลและประเมินผล
๔. งานทะเบียน
๕. งานประชาสัมพันธ
๖. งานวางแผนและงบประมาณ
๗. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.6
๑. ความเสี่ยงดานตางๆ สามารถปรับปรุงแกไขควบคุมใหลดลงไดอยางตอเนื่อง
๒. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.6
๑. ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาทที่ยังคงเหลืออยูมีนอยมาก
๒. ความเสีย่ งดานสังคมที่ยังคงเหลืออยูมีนอยมาก

- 138 ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายที่มุงเนนความตระหนักในการจัดระบบดูแลนักเรียน โดยมีการจัดการ
ปฐมนิเทศ มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือขายผูปกครองดูแลผูเรียนสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มี
ระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนที่ปญญาเลิศ ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาและพระราชบัญญัติของการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม
งานครู ที่ ป รึ ก ษาได ป ระสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง เช น งานปกครอง งานแนะแนว งาน
สวัสดิการพยาบาล งานกิจการนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เพื่อให
ผูเรียนทุกคนไดรับการดูแลในทุกดานอยางทั่วถึง ตลอดปการศึกษา 2557
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดการปฐมนิเทศผูเรียนใหมปละ 1 ครั้ง และการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ตอง
มีการฝกงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ปวช.1 ครั้ง , ปวส. 1 ครั้ง)
2. วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาประจําหองเรียนจํานวน 1 คน ตอ 1 หองเรียน มีการจัดตาราง
การเขาพบผูเรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง (1 ชั่วโมง) โดยกําหนดลงในตารางเรียนของผูเรียนและตารางสอนของครูที่
ปรึกษา โดยครูที่ปรึกษาตองเขาพบผูเรียนตามตารางและมีการรายงานเปนเอกสารการเขาพบเพื่อสรุปถึง
จํานวนผูเขาพบ สภาพปญหาที่ไดแกไข ตลอดจนใหคําปรึกษาแกผูเรียนในดานตางๆ จํานวนในการเขาพบ
ภาคเรียนละ 17 ครั้ง
3. วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบเครือขายผูปกครอง ซึ่งเปนตัวแทนจากผูปกครองของทุกแผนก รวม
ปรึกษาและชวยดูแลผูเรียน มีการแตงตั้งโดยจัดทําเปนคําสั่งของวิทยาลัยฯ ในสวนของผูปกครองและไดจัดทํา
โครงการผูประสานสิบทิศที่เปนเครือขายในการดูแลผูเรียนระดับหองเรียนหองละ 3 คน
4. วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน
ผูเรียนที่รองขอ มีการระดมทุนในการใหทุนการศึกษาทั้งทางตรง เชน การขอรับการบริจาคจากผูมีอุปการคุณ
คณะครู อาจารย สมาคมศิษ ย เ ก า หน ว ยงาน มีก ารจั ด สรรเงิ น ทุ น อย างมีร ะบบแบบแผนที่ ชั ด เจน อี กทั้ ง
ประสานงานกับกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหผูกูทราบถึงหลักเกณฑในการกูยืมเงินกันอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนการดูแลการใชจายเงินใหเปนไปอยางประหยัด ครูที่ปรึกษามีบทบาทสําคัญในการดูแลการ

- 139 ใชจายเงินและติดตามผลการเรียนตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เพื่อใหผูกูมีคุณสมบัติที่ครบถวนในการกูยืม
เงินในภาคเรียนตอไป
5. วิทยาลัยฯ มีการคัดกรองผูเรียนเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมที่มีปญญาเลิศเมื่อ
เปดภาคเรียน งานครูที่ปรึกษาจะจัดทําแบบคัดกรองเพื่อใหครูที่ปรึกษาประเมินผูเรียน สรุปแยกเปนกลุมเพื่อ
ความสะดวกในการดําเนินการดูแลกลุมเสี่ยง มีการจัดโครงการเยี่ยมบานโดยงานครูที่ปรึกษา งานปกครองและ
ครูที่ปรึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย สวนกลุมเสี่ยงที่มีผลการเรียนต่ํากวา 2.00 ซึ่งถือวาต่ํากวาเกณฑ มีการจัด
ประชุมนักเรียน นักศึกษา พรอมผูปกครอง เพื่อหามาตรการในการชวยเหลือตอไป
6. วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมผูเรียนที่มีปญญาเลิศทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรม โดยการสนับสนุน
จัดหา จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ
ตารางแสดงกิจกรรมหรือโครงการ
ลําดับ โครงการหรือกิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ผูเขารวมโครงการ
ที่
ครู
ผูเรียน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
1 ปฐมนิเทศ
งานแนะแนว
26
812
นักเรียน–นักศึกษาใหม
2 ปฐมนิเทศการฝกงาน
50
งานทวิภาคี
481
ระดับ ปวช.
3 ปฐมนิเทศฝกงาน
งานทวิภาคี
25
198
ระดับ ปวส.
4 การนิเทศนักเรียน
ฝกงาน 1/57
งานทวิภาคี
33
481
5

การนิเทศนักศึกษา
ฝกงาน 2/57

งานทวิภาคี

13

198

วัน/เดือน/ป ผลการ หมายเหตุ
ที่ปฏิบัติ ดําเนินการ (คําสั่ง)
8 พค. 57

100

16/57

1 พ.ค.57

100

619/57

10ต.ค 57

100

691/57

100

151/57

100

738/57

11 พ.ค57
ถึง11 ก.ย
57
13 ต.ค 57
ถึง13 ก.พ
58

- 140 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ลําดับ โครงการหรือกิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ผลการ หมายเหตุ
ที่
ที่ปฏิบัติ ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
นร/นศ
6 การแตงตั้งครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
71
1903
มี.ค.57
100
59/57
ประจําปการศึกษา2557
7 การจัดตารางการเขาพบ
งานวิชาการ
71
1903
พ.ค.57
100
59/57
ครูปรึกษารายสัปดาห
8 การเขาพบครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
71
1903 ตามตาราง
100
59/57
ประจําสัปดาห
9 การติดตามการเขาพบราย งานครูที่ปรึกษา
71
1903
17 ครั้ง/
100
59/57
สัปดาห
ภาคเรียน
10 การสรุปผลการเขาพบ
หัวหนางานครู
71
1903
1 ครั้ง/
100
59/57
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ที่ปรึกษา
ภาคเรียน
11
การสัมมนาการฝกงาน
18
512
10 ก.ค.57
100
154/57
งานทวิภาคี
รุน 1 ปวช. 3
485/57
12

การสัมมนาการฝกงาน
รุนที่ 2 ปวส. 1
ปการศึกษา 2557

งานทวิภาคี
งานทวิภาคี

7

232

12 ธ.ค.57

100

740/57

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อดูแลผูเรียน
ลําดับ โครงการหรือกิจกรรม
ที่
13 การประชุมผูปกครอง
ภาคเรียนที่ 1
14 การประชุมผูปกครอง
ภาคเรียนที่ 2
15 การแตงตั้งเครือขาย
ผูปกครอง
16 แตงตั้ง 1 เครือขาย ระดับ
หองเรียน
(ผูประสานสิบทิศ)

ผูรับผิดชอบ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

ผูเขารวมโครงการ
ครู
นร/นศ
70
1903
70

วัน/เดือน/ป ผลการ หมายเหตุ
ที่ปฏิบัติ ดําเนินการ (คําสั่ง)
8 พ.ค. 57
94.05
147/57

1903

15 ต.ค.57

90.51

679/57

เครือขาย 12 คน

15 พค. 57

12

17/57

22 กค..57

100

500/57

70

216

- 141 ลําดับ
ที่
17

โครงการหรือกิจกรรม

การมอบเกียรติบัตรผู
ประสานสิบทิศ

ผูรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

ผูเขารวม วัน/
โครงการ เดือน/ป
ที่ปฏิบัติ
59
177

ผลการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ
(คําสั่ง)

ลําดับที่

11 กพ. 58

177

35/58

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย
รอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนรองขอ
ลําดับที่
18
19

20
21

โครงการหรือกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการลดปญหาการ
งานครูที่ปรึกษา
ออกออกกลางคัน
การสํารวจความประสงค งานแนะแนว
ในการขอรับ
ทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา
งานแนะแนว
2557
การยื่นความประสงค
งานแนะแนว
การกูยืมเงิน กยศ.

ผูเขารวมโครงการ
ครู
นร/นศ
70
1903

วัน/เดือน/ป ผลการ หมายเหตุ
ที่ปฏิบัติ ดําเนินการ (คําสั่ง)
9 มิ.ย. 57
6.20 356/57

70

1903

พ.ค. 57

350

บันทึก
ขอความ

70

1903

17 ก.ค. 57

168

519/57

70

175

กค. 57

171

บันทึก
ขอความ

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง และสงเสริมผูมีปญญาเลิศ
ลําดับที่
22
23

การคัดกรองผูเรียน
งานครูที่ปรึกษา
การสรุปผลการคัดกรอง งานครูที่ปรึกษา

70
70

1903
17

24

กลุมเสี่ยง
โครงการเยี่ยมบาน
กลุมเสี่ยง ผลการเรียน
ต่ํากวา 2.00
กลุมเสี่ยง ดานสุขภาพ
โดยการตรวจสุขภาพ

งานปกครอง

7

150

วัน/เดือน/ป
ที่ปฏิบัติ
1 มิ.ย. 57
10 มิ.ย.
57
18 กค. 57

งานครูที่ปรึกษา

47

235

งานสวัสดิการ
พยาบาล

70

1903

25
26

โครงการหรือกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผูเขารวมโครงการ

ผลการ หมายเหตุ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
100
356/57
100
356/57
100

356/57

3 พย. 57

90.00

356/57

7-8 พค.
57

100

91/2557

- 142 ลําดับที่ โครงการหรือกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

27

โครงการแฟมพัฒนา
รายหอง

งานครูที่ปรึกษา

28

โครงการ สมุดประจําตัว
ผูเรียน

งานครูที่ปรึกษา

29

โครงการ ความรู
งานครูที่ปรึกษา
โรคเอดส
30 ปจฉิมนิเทศ
งานแนะแนว
31 เกียรติบัตรเรียนดี
งานครูที่ปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1/57
32 เกียรติบัตรประพฤติดี
งานปกครอง
และเครื่องแบบสวย
33 โครงการสงเสริมการ
พัฒนาดูแลนักเรียน
งานครูที่ปรึกษา
นักศึกษาใหครูที่ปรึกษา
ตารางประเมินระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ที่
1
2

3
4

5

ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป
ครู
นร.นศ
70
1903 1-6 กพ.58

ผลการ
ดําเนินการ
100

หมายเหตุ
(คําสั่ง)
356/57

90.95

59/57

100

534/57

70

1903

43

155

27-30 มค.
58
3 ธค. 57

28

660
76

7 กพ. 58
13 พ.ย.57

97.63
100

975/57
831/57

68

68

16 กพ. 58

100

731/57

70

1903

7 กค. 57

100

500/57

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
มีการดําเนินการจํานวน 5 ครั้ง
สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให
มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและ
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา สัปดาหละ
1 ครั้ง
สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกัน มีการดําเนินการจํานวน
ดูแลผูเรียน
5 กิจกรรม
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุน มีการดําเนินกิจกรรม จํานวน
ทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของ 4 กิจกรรม
จํานวนผูเรียนที่รองขอ
สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและ
มีการดําเนินกิจกรรม จํานวน
สงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
12 กิจกรรม

- 143 สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

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 งานครูที่ปรึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.7
สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.7
1. งานครูที่ปรึกษาควรปรับระบบการติดตามและดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยผานระบบ RMS 2012
ใหมากขึ้น เพื่อขอมูลจะไดเปนปจจุบัน และขอมูลมีความครบถวน
2. ควรมีการพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินการตาง ๆ ใหผานหนา WEP PAGE ของ
วิทยาลัยฯ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีความจําเปนในการใชขอมูลสามารถนําขอมูลไปใชไดทันที
3. ระบบการสรางจิตพิสัยในการทํางานเพื่อการเสริมสรางทักษะในการทํางาน ควรปรับระบบเอกสาร
ใหกะทัดรัด เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติการ และกําหนดปฏิทินในการสงใหรวดเร็วขึ้นกวาเดิม
4. งานครูที่ปรึกษาควรประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของ เชน งานวิชาการ งานทะเบียน งานวัดผล
งานกิจกรรม งานแนะแนว งานสวัสดิการพยาบาล เพื่อหามาตรการในการชวยเหลือและสงเสริม
ผูเรียนใหสามารถแสดงศักยภาพทางการเรียนรูและกิจกรรมไดหลากหลายขึ้น

- 144 ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนักในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยงานที่
เกี่ยวของไดรวมกันคิดและวางแผนเขียนโครงการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาดังกลาว
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและหองสมุด ไดเขียนและ
เสนอโครงการเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการลงในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป พัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ
สถานศึกษา 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 19 โครงการ มีดังนี้
1. จัดระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพทอาคาร 3
2. การซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต
3. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
4. ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็น
5. ซอมแซมหลังคาอาคารเรียน
6. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
7. จัดสรางโครงหลังคาหนาอาคาร4
8. จัดสรางตาขายปองกันนกอาคาร 2
9. ยายกลองวงจรปด
10. ติดตั้งกลองวงจรปด

- 145 11. สรางซุมและโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี
12. ปรับปรุงหองสรอยอินทนิล
13. ปรับปรุงหองพักครูวิทยาศาสตร
14. ยายและติดตั้งเพิ่มโทรศัพท
15. ปรับปรุงภูมิทัศน
16. ปรับปรุงหองน้ํา
17. จัดสรางทางเดินเชื่อมหนาอาคาร2
18. ปรับปรุงหองพวงชมพู
19. สวนพฤกษศาสตร

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการตามโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ซึ่งสอดคลองตามแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 19 โครงการ
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 3.94 ซึ่งอยูในระดับมาก รายละเอียดมีดังนี้
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คาเฉลี่ย

ระดับ

1. สภาพแวดลอมและภูมิทัศน

3.90

มาก

2. หองเรียนและหองปฏิบัติการ

4.02

มาก

3. แหลงเรียนรู หองสมุด ศูนยการเรียนรู และอินเทอรเน็ต

3.91

มาก

4. สิ่งอํานวยความสะดวก

3.94

มาก

3.94

มาก

รวม

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะจาก
การดําเนินโครงการ จํานวน 19 โครงการ ในปการศึกษา 2557 มาปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และศูนยวิทยบริการ ตอไป
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม

มีแผนงาน โครงการ

และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน

จํานวน 19 โครงการ

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
2

สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

การดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ

3

สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ สภาพแวดล อ มและ

มีการประเมิน

ภู มิ ทั ศ น ข องสถานศึ ก ษา และการใช อ าคารสถานที่ ห อ งเรี ย น

ความพึงพอใจ

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
4

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51–5.00

ผลการประเมิน
เทากับ 3.94

5

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุง

- 147 สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
จํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา

สรุปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติ 5ขอ

ปฏิบัติ 4ขอ

ปฏิบัติ 3ขอ

ปฏิบัติ 2ขอ

ปฏิบัติ 1ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ

4

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ

3

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ

2

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

1

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2557
3. ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรม
4. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
5. รายงานการประเมินความพึงพอใจ

- 148 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยเนนการเขามามีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายและผูเรียน
จุดทีต่ องพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.8

-

- 149 ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอรโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอรในสถานศึกษา โดยครูและบุคลากร
ทุกฝาย เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการตอไป
ความพยายาม
1. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขางาน อยูในสภาพที่ใชงานไดดี
2. เก็บขอมูลจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางานที่มีความเพียงพอ
3. เก็บขอมูลจากจํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางานมีความทันสมัย
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับความพึงพอใจของครุภัณฑและอุปกรณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ตามแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพสูงไวประกอบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและในการฝก
ภาคปฏิบัติวิชาชีพ สามารถใชงานไดนาน ทนทานตอการฝกภาคปฏิ บัติ เพื่อลดปญหา การเสื่อมสภาพ
ชํารุด การหยุดชะงักระหวางการฝกภาคปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณที่ทางวิทยาลัยฯ จัดหาจึงเปนเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและที่ใชโดยทั่วไปในทองถิน่ เพื่อผูเรียนจะไดมีแนวทางในการทํางานไดตามสายวิชาชีพ ตลอดจนมี
คณะกรรรมการตรวจสอบอายุการใชงานครุภัณฑ รวมทั้งมีการประเมิน ความพึงพอใจตอการจัดหา การใช
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการและดูแลรักษา
ซอมแซม รวมทั้งใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ที่

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจั ด หา การใช วั ส ดุ - รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ 2557
อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

- รายงานแผนพัฒนางานพัสดุ

- 150 ที่

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใช - แบบสอบถามความพึงพอใจใน
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากร การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
ปการศึกษา 2557
4. สถานศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ โดยเฉลี่ ย - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
3.51-5.00
อุปกรณ ครุภัณฑคอมพิวเตอรโดย
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
( = 4.80, S.D = 0.221)
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร - การปรับแผนปฏิบัติการเพื่อจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ
จัดการ

สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการ จํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล
1. งานพัสดุ
2. แผนกวิชา

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 2 ขอ
ปฏิบตั ิ 1 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 151 3. หองทฤษฎี
4. หองปฏิบัติการ
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.9
1. วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณ ฑ แ ละคอมพิ ว เตอร มี ค วามทั น สมั ย และสามารถนํ า อุ ป กรณ ท อ งถิ่ น
ครุภัณฑมาประยุกตใชตามสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม
2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑคอมพิวเตอรอยูในระดับ
มากที่สุด

จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบชี้ที่ 3.9

- 152 ตัวบงชี้ที่ 3.10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา ฝกอบรม
วิ ช าการหรื อวิ ช าชี พและจรรยาบรรณ โดยการสนั บ สนุ น ด านงบประมาณและการจั ด ทํ าโครงการพัฒ นา
บุคลากรทุกปการศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีความรูทางวิชาการ ที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุ การณ เป น ผู มีจรรยาบรรณแห งวิ ชาชี พครู และเป น ผู ที่มีคุณภาพชี วิ ตที่เ หมาะสมกับ ความเป นครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกปการศึกษาอยางตอเนื่องโดยจัดให
มีการอบรมเกี่ยวกับความรูทางวิชาการภายในวิทยาลัยอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง สงเสริมใหครูผูสอนใน
แตละสายงานไดไปศึกษาดูงาน อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานที่ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุก
ปการศึกษา อีกทั้งยั งสงเสริ มคุณภาพชี วิ ตครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัด ใหมีการบริการตรวจ
สุขภาพประจําปแกบุคลากรทุกคนเปนประจําทุกป การจัดสงครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูดานสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมดานคุณภาพชีวิตอื่นๆ เชน จัดใหมีที่พักอาศัยภายใน วิทยาลัยฯ ที่สะดวก สะอาด
และปลอดภั ย จั ด ห องหรื อสํ านั กงานประจํ างานต างๆ ที่เ ป น สั ด ส ว นและมี สิ่ งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ จัดพื้นที่สําหรับจอดรถยนตและรถจักยานยนตสําหรับบุคลากรอยางเพียงพอ มีหอง
รับประทานอาหารสําหรับ บุคลากรแยกเปน สัด สวนจากของนั กเรี ยน นั กศึกษา จัด ตกแตงภูมิทัศน ภายใน
วิทยาลัยฯ ที่มีพื้นที่จํากัดไดอยางเหมาะสมสวยงามเพื่อเปนสถานที่ผอนคลายของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
มี ก ารส ง เสริ ม ประเพณี ก ารทํ า บุ ญ ในเทศกาลสํ า คั ญ ๆ การแข ง กี ฬ า การบริ จ าคโลหิ ต การศึ ก ษาดู ง าน
การศึกษาตอ เปนตน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรวมกันดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกปการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ดังตาราง
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

- 153 ตารางที่ 1 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการใหความรูจรรยาบรรณ
บุคลากร
ป 2557
หมายเหตุ
ผูบริหารและครู
ผูบริหาร
5
พนักงานราชการ
3
ครูทั้งหมด
56
ครูพิเศษสอน
22
รวม
86
บุคลากรทางการศึกษา
ป 2557
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38
1
ลูกจางประจํา
6
ลูกจางชั่วคราว
37
รวม
44
รวมบุคลากรทั้งหมด
130
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
100
รอยละ
100
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ในป 2557 สถานศึกษา สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับทุนศึกษาหรือทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ดังนี้ ทุนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคโดยจัดประกวดภายในสถานศึกษา
อยางนอยแผนกละ 1 คน รวมจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100 จากครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน
ทั้งหมด 81 คน คิดเปนรอยละ 100 สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาตอนอกเวลา
ราชการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.92 จากครูและบุคลากรทั้งหมด 130 คน
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ

- 154 ตารางที่ 2 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอก
ลําดับที่
บุคลากร
ป 2557 หมายเหตุ
วิทยากรอบรมความรูเกี่ยวกับวินัยจราจรใหกับนักเรียน นักศึกษาชมรม
1
5
ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โดมรวมน้ําใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษใหความรูเรื่องยาเสพติดแกนักเรียน-นักศึกษา ใน
2
1
วันยาเสพติดโลก ณ ลานอเนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษใหแกคณะครู จํานวน 70คน ในหัวขอ “ครูที่
3
1
ปรึกษา กุญแจสําคัญสูความสําเร็จ”ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรเพื่อฝกทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย และการออกกําลังกาย
4
1
ดวยอุปกรณกีฬา ณ อาคารอเนกประสงคบานโรงนา หมูที่12
วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง”การตลาด สูอาเซียน(AEC) ณ
5
หองสรอยอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
1
สุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง”การเขาสูธุรกิจมือใหม”ใหกับนักเรียน
6
นักศึกษาของชมรมวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
1
สุพรรณบุรี
วิทยากรอบรมความรูเกี่ยวกับวินัยจราจรใหกับนักเรียน นักศึกษาชมรม
7
5
ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โดมรวมน้ําใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
คณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหารเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ
8
รวมสรางสรรคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ในงานมหกรรมอาหารอรอย
4
สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
กรรมการประเมินผลและตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพครั้งที่29/2557
9
1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการตัดสินผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในอนาคตแหง
10
3
ประเทศไทย ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
คณะกรรมการตัดสินการประกวดพวงมาลาเนื่องใน”วันปยมหาราช”
11
1
ณ หองประชุมMC อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น4
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่64 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล จังหวัด
12
2
สุพรรณบุรี ตําบลทับตีเหล็ก อําเภอเมือง สุพรรณบุรี

- 155 ลําดับที่
13
14
15
16
17

บุคลากร
ป 2557 หมายเหตุ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ประจําป2557 ณ สํานักงาน
1
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยและโรงเรียน
5
สงวนหญิง
คณะกรรมการประเมินการประกวดการจัดการสถานที่เรียนรูภาคกลาง
2
รอบสอง ณ สถานศึกษาที่ผานการประเมิน
คณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรูเฉพาะทางอาชีวศึกษา
3
ภาคกลาง ณ หองประชุมอาคารรวมน้ําใจ
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ ใน
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ อาคารชาเลนเจอร
1
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รวมบุคลากรทั้งหมด
38
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
29.23

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม

- 156 ตารางที่ 3 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
บุคลากร
ป 2557
หมายเหตุ
ผูบริหารและครู
ผูบริหาร
5
พนักงานราชการ
3
ครูทั้งหมด
56
ครูพิเศษสอน
22
รวม
86
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38
1
ลูกจางประจํา
6
ลูกจางชั่วคราว
37
รวม
44
รวมบุคลากรทั้งหมด
130
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
100
รอยละ
100
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยองดานวิชาการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

- 157 ตารางที่ 4 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
ระดับชุมชนทองถิ่นจนถึงระดับชาติ
บุคลากร
ป 2557
อชท. และอื่นๆ
หนึ่งแสนครูดี
2
ครูผูสอนดีเดน
5
ครูดีมีทุกวัน
1
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
1
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน
ประจําปการศึกษา 2557
 ผูบริหาร
2
 ขาราชการครู
14
 บุคลากรทางการศึกษา (ค. 38)
 พนักงานราชการ
1
 บุคลากรทางการศึกษา
4
4
 ครูพิเศษสอน
ครูทั้งหมด
34
รอยละ
39.53
ครูและบุคลากรทั้งหมด
130
รอยละ
26.15

หมายเหตุ

- 158 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1

2

3

4

5

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิติที่เหมาะสม
ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองดาน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5

ผลการดําเนินการ
รอยละ 100

- วิจัย รอยละ 73.07
- การศึกษาตอ
รอยละ 6.92
รอยละ 29.23

รอยละ 100

รอยละ 26.15

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 5 ขอตามประเด็น
การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

ปฏิบัติ 2 ขอ

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

- 159 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
-

- 160 ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความตระหนักในการบริหารการเงินและงบประมาณโดยไดรวมกัน
คิดและวางแผนประชุมแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดสรรงบประมาณใหกับงานที่เกี่ยวของในดานวัสดุฝก อุปกรณ
และสื่ อ สํ าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การบริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ การจั ด ทํ า โครงการนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก เพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยฝายบริหาร งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน
และงานการบัญชี ไดรวมกันบริหารการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การจัดทําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันบริหารการเงินและงบประมาณโดยมีงบดําเนินการซึ่งเปน
คาใชจายทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา 2557 ดังนี้

- 161 ตารางที่ 1 แสดงงบดําเนินการในรอบปการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่

1 / 2557

เดือน
พฤษภาคม2557

1,170,442.03

มิถุนายน2557

1,586,331.50

กรกฎาคม 2557

2,940,394.05

สิงหาคม2557

2,485,166.53

กันยายน 2557

3,385,586.54

ตุลาคม 2557

2 / 2557

งบดําเนินการ(บาท)

61,846.00

พฤศจิกายน2557

1,191,331.81

ธันวาคม 2557

1,098,276.21

มกราคม 2558

1,747,492.52

กุมภาพันธ 2558

899,217.07

มีนาคม 2558

1,387,970.98

เมษายน 2558

1,036,525.58

รวมงบดําเนินการทั้งหมดในรอบป

18,990,580.82

จากตารางที่ 1วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุ พรรณบุ รี ได ร ว มกัน บริ ห ารการเงิน และงบประมาณ โดยมี
งบดํ าเนิ น การซึ่ งเป น คา ใช จ ายทั้ง หมดของวิ ท ยาลั ย ฯ ในรอบป ก ารศึก ษา 2557 ทั้ งนี้ ไม ร วมค าที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น18,990,580.82บาท

- 162 1. วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี มี ร ายจ า ยเป น ค า วั ส ดุ ฝ ก อุ ป กรณ แ ละสื่ อ สํ า หรั บ การ
จัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษาของสาขาวิชา
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา

ภาคเรียนที่

ภาคเรียนที่

รวม

1/2557

2/2557

ทั้งปการศึกษา

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

78,000.00

87,780.00

165,780.00

2. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย

39,000.00

29,900.00

68,900.00

3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

247,000.00

143,000.00

390,000.00

-

76,700.00

76,700.00

5. สาขาวิชาคหกรรมการผลิต

65,000.00

54,600.00

119,600.00

6. สาขาวิชาการบัญชี

74,800.00

85,140.00

159,940.00

7. สาขาวิชาการขาย

36,300.00

27,060.00

63,360.00

-

16,660.00

16,660.00

9. สาขาวิชาการเลขานุการ

81,900.00

55,860.00

137,760.00

10. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

59,800.00

62,140.00

121,940.00

11. สาขาวิชาการออกแบบ

67,150.00

52,930.00

120,080.00

12. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

61,000.00

48,800.00

109,800.00

13. สาขาวิชาการทองเที่ยว

40,000.00

32,400.00

72,400.00

14. สาขาวิชาการโรงแรม

30,000.00

26,400.00

56,400.00

4. สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

8. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

รวมทุกสาขาวิชา

879,950.00
799,370.00 1,679,320.00
จากตารางที่ 2วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษา ของทุกสาขาวิชา
ในรอบปการศึกษา 2557รวมทั้งหมด 1,679,320.00 บาท ดังนี้

- 163 นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดมีรายจายเปนคาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
รายการคาวัสดุ

รายจาย (บาท)

1. คาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษายกยอดมา

1,679,320.00

2. คาวัสดุดานเอกสารการพิมพเพื่อการเรียนการสอน

427,293.00

3. คาวัสดุซอมแซมอุปกรณและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน

434,453.00

4. คาวัสดุฝกจัดทําเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม

100,000.00

5. อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน

323,780.00

รวมรายจายทั้งหมด

2,964,846.00

จากตารางที่ 3วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนในรอบปการศึกษา 2557รวมทั้งหมด 2,964,846.00บาท
ตารางที่ 4 แสดงคารอยละของวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
งบดําเนินการ
18,990,580.82

รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
2,964,846.00

รอยละ
15.61

จากตารางที่ 4 เมื่อ คิด เที ย บกับ งบดํ า เนิ น การ วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี มีร ายจ า ยค าวั ส ดุ ฝ ก
อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2557รวมทั้งหมด 2,964,846.00บาท
คิดเปนรอยละ 15.61 ซึ่งมากกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกใน
การจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก รายละเอียดมีดังนี้

- 164 ตารางที่ 5 แสดงรายไดหรือมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา

รายไดหรือมูลคาของผลผลิต

1. คาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษายกยอดมา

127,181.50

2. คาวัสดุดานเอกสารการพิมพเพื่อการเรียนการสอน

-

3. คาวัสดุซอมแซมอุปกรณและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน

-

4. คาวัสดุฝกจัดทําเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม

1,671,585.00

5. อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน

-

รวมรายไดทั้งหมด

1,798,766.50

จากตารางที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุ
ฝกในการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2557รวมทั้งหมด 1,798,766.50บาท
ตารางที่ 6 แสดงคารอยละของรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุฝก
2,964,846.00

รายไดหรือมูลคาของผลผลิต จากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
1,798,766.50

รอยละ
60.67

จากตารางที่ 6 เมื่อคิดเทียบกับคาวัสดุฝกแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคา
ของผลผลิ ต ผลงานจากการใช วั ส ดุ ฝ กในการจั ด การเรี ย นการสอน ในรอบป การศึกษา 2557รวมทั้งหมด
1,798,766.50 บาท คิดเปนรอยละ 60.67 ซึ่งมากกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้

- 165 ตารางที่ 7 แสดงรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รายการ/กิจกรรม/โครงการ

รายจาย

1. การบริการวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

99,400.00

2. จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

227,500.00

3. ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)

540,000.00

4. สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา : เทิดไทมหาราชินี 73 ป อาชีวะสรางชาติ

90,000.00

รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

956,900.00

จากตารางที่ 7วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพในรอบปการศึกษา 2557 ทั้งหมด 956,900.00 บาท
ตารางที่ 8 แสดงคารอยละของคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
งบดําเนินการ

คาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ

18,990,580.82

956,900.00

รอยละ
5.04

จากตารางที่ 8 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในรอบปการศึกษา 2557ทั้งหมด 956,900.00บาท
คิดเปนรอยละ 5.04 ซึ่งมากกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้

- 166 ตารางที่ 9 แสดงรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รายการ/กิจกรรม/โครงการ

รายจาย

1. เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
และหุนยนตอาชีวศึกษา
 สิ่งประดิษฐ เรื่อง เข็มขัดนิรภัย(Belt Aroma Therapy)

10,000.00

 สิ่งประดิษฐ เรื่อง เครื่องทําลายเอกสาร

33,000.00

 สิ่งประดิษฐ เรื่อง เครื่องกําหนดปริมาณขนาดขนมไทย

30,000.00

2. สงเสริมการทําวิจัยสถาบัน

50,000.00

3. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตางๆ

10,000.00

4. ติดตามการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู

3,100.00

5. ผลิตสื่อการสอนการแกะสลักแตงกวาเปนดอกไม

7,000.00

6. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร

20,000.00

7. โครงงานวิทยาศาสตร

20,000.00

8. โครงการวิชาชีพนักเรียนระดับ ปวช. จํานวน 183 เรื่อง

549,000.00

(เฉลี่ย 3,000 บาทตอเรื่อง)
9. โครงการวิชาชีพนักศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 97 เรื่อง

291,000.00

(เฉลี่ย 3,000 บาทตอเรื่อง)
10. งานวิจัยในชั้นเรียนของครูภาคเรียนที่ 1 จํานวน 74 เรื่อง

148,000.00

(เฉลี่ย 2,000 บาทตอเรื่อง)
11. งานวิจัยในชั้นเรียนของครูภาคเรียนที่ 2 จํานวน 76 เรื่อง

152,000.00

(เฉลี่ย 2,000 บาทตอเรื่อง)
12. ผลงานทางวิชาการของครูในการเลื่อนวิทยฐานะ 1 เรื่อง
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

50,000.00
1,373,100.00

จากตารางที่ 9วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ พรรณบุ รี มีร ายจ า ยเกี่ย วกั บ การจั ด ทํา โครงการ นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในรอบปการศึกษา 2557 ทั้งหมด 1,373,100.00บาท

- 167 ตารางที่ 10 แสดงคารอยละของรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

งบดําเนินการ

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

18,990,580.82

1,373,100.00

รอยละ
7.23

จากตารางที่ 10 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ
จั ด ทํา โครงการ นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ งานสร า งสรรค หรื องานวิ จั ย ในรอบป ก ารศึ กษา 2557 ทั้ งหมด
1,373,100.00 บาทคิดเปนรอยละ7.23 ซึ่งมากกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

รายจาย
38,500.00

2. กิจกรรมองคการวิชาชีพ

253,000.00

3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

99,000.00

4. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

84,000.00

5. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
6. กิจกรรมคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
7. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม
8. โครงการคุณธรรมนําความรูสูการประกอบอาชีพ
9. โครงการไหวครูชางศิลปกรรม
10. โครงการภูมิปญญาทองถิ่นของแผนกวิชา

216,600.00
39,000.00
169,000.00
8,000.00
20,000.00
84,824

11. โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสูอาเซียน

40,000.00

12. โครงการคายภาษาจีนแสนสนุกเตรียมตัวสูอาเซียน

40,000.00

รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

1,091,924.00

- 168 จากตารางที่ 11วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในรอบปการศึกษา 2557 ทั้งหมด
1,091,924.00บาท
ตารางที่ 12 แสดงรอยละของรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก
งบดําเนินการ
18,990,580.82

รายจายเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

รอยละ
5.75

1,091,924.00

จากตารางที่ 12 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ในรอบป ก ารศึ ก ษา 2557 ทั้ ง หมด 1,091,924.00 บาทคิ ด เป น ร อ ยละ 5.75 ซึ่ ง มากกว า ร อ ยละ 5 ของ
งบดําเนินการ
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ที่

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ

1

สถานศึกษามีรายจายเปนคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการ

รอยละ 15.61

เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
2

สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝก

รอยละ 60.67

ในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
3

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ

รอยละ 5.04

วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
4

5

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทํา
และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดาน
การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

รอยละ 7.23

รอยละ 5.75

- 169 สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการบริหารการเงินและ
งบประมาณจํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
สรุปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติ 5ขอ

ปฏิบัติ 4ขอ

ปฏิบัติ 3ขอ

ปฏิบัติ 2ขอ

ปฏิบัติ 1ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คาคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ

4

พอใช

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ

3

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ

2

ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

1

แหลงขอมูล
1. รายงานผลการบริหารงบประมาณ
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. 2557

- 170 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่3.11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการบริหารการเงินและงบประมาณ ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การจัดทําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลกอยางเปนระบบ และผานเกณฑการประเมินทุกขอ
จุดทีต่ องพัฒนาตามตัวบงชี้ท3ี่ .11

-

- 171 ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการดานการระดมทรัพยากร เพื่อการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภายใน และภายนอก โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินในแผนปฏิบัติการประจําป 2557 และ แผนปฏิบัติ
การประจําป 2558 โดยใหงาน และแผนกวิชา เขียนโครงการเพื่อรองรับ
ความพยายาม
1. ฝาย/แผนกวิชา/งาน ดําเนินงานโดยเขียนโครงการแบบบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. งานวางแผนไดสรุปโครงการตาง ๆ ตามโครงการแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2557 และ 2558
3. รวบรวมโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
มีการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2557 และ แผนปฏิบัติการประจําป 2558 จํานวน
40โครงการ โดยสรุปตามโครงการดังนี้
1. โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสูอาเซียนสําหรับนักเรียน นักศึกษา
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
2. โครงการสงเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
3. โครงการเสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น (แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย)
4. โครงการเรียนรูดวยภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางวิชาชีพ (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)
5. โครงการภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนางานดานคหกรรม (แผนกวิชาคหกรรม)
6. โครงการภูมิปญญาทองถิ่นสรางเสริมอาชีพ (แผนกวิชาการบัญชี)
7. โครงการพัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่น (แผนกวิชาการขายและการตลาด)
8. โครงการเสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น (แผนกวิชาการเลขานุการ)
9. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูแกผูเรียนสาขางานการโรงแรม (แผนกวิชาการโรงแรม)
10. โครงการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผูเรียน (แผนกวิชาการทองเที่ยว)
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12. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน
(แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก)
13. โครงการเสริมสรางวิชาชีพดวยผูเชี่ยวชาญ (แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
14. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา (ฝายวิชาการและแผนกวิชา)
15. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย)
16. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)
17. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา(แผนกวิชาคหกรรม)
18. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา(แผนกวิชาการบัญชี)
19. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา(แผนกวิชาการขายและการตลาด)
20. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา(แผนกวิชาการเลขานุการ)
21. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา(แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
22. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา(แผนกวิชาการทองเที่ยว)
23. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา(แผนกวิชาการโรงแรม)
24. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาการออกแบบ)
25. โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก)
26. โครงการจัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน (ทุกแผนกวิชา)
27. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑในการเรียนการสอนกลุมรายวิชาพลานามัย
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
28. โครงการปรับปรุงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนหอง 311 (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
29. โครงการปรับปรุงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนหอง 332 (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
30. โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 253
(แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
31. โครงการจัดหาครุภัณฑ (แผนกวิชาการโรงแรม)
32. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ (แผนกวิชาคหกรรม)
33. โครงการปรับปรุงหองจริยธรรม (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
34. โครงการปรับปรุงพื้นโตะและเคาทเตอร หองเรียน 232 (แผนกวิชาคหกรรม)
35. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการขาย หอง 121,122 (แผนกวิชาการขายและการตลาด)
36. โครงการปรับปรุงหองนวด (แผนกวิชาการทองเที่ยว)
37. โครงการพัฒนาระบบหองอินเตอรเน็ต (แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
38. โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา (งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน)
39. โครงการพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ (งานความรวมมือ)
40. โครงการพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานดานอาชีวศึกษา (งานความรวมมือ)
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2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
และหรือ ตางประเทศ รวมพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
ความตระหนัก
แผนกวิชาไดจัดทําโครงการเพื่อเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
และหรือตางประเทศ มาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ความพยายาม
1. แผนกวิ ช า ดํ า เนิ น งานตามโครงการที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารสถานศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ 2557 และ 2558 เพื่อบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อใหแผนกวิชาบันทึกขอมูล การเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน และหรือตางประเทศ มาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
3. สรุปขอมูลการเชิญวิทยากร ตามแผนกวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ทุกแผนกวิชาใหมีการเชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน และหรือ
ตางประเทศ มาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน ดังสรุปตามตารางดังตอไปนี้
ตารางสรุปการเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ประจําปการศึกษา 2557
จํานวน จํานวน
ที่ สาขาวิชา/สาขางาน
เรื่อง
ชื่อวิทยากร
วิทยากร ชั่วโมง
1 ผาและเครื่องแตงกาย การตกแตงเสื้อยืด
คุณณัฎฐพัฒน ทัศนสุวรรณ
1 คน
3
2 อาหารและโภชนาการ การทําขนมไทย
คุณวาสนา หิรัญวิโรจน
1 คน
3
3 คหกรรม
การผูกผาในงานพิธี
คุณกิตติคุณ มั่นคงดี
1 คน
3
ตาง ๆ
4 การบัญชี
โครงการอบรมความรู ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรเมือง 5 คน
2
เกี่ยวกับวินัยจราจร
สุพรรณบุรี
ใหกับนักเรียน
นักศึกษา
โครงการบรรยายพิเศษ คุณธีรวัจน เล็กผลา
1 คน 30 นาที
ใหความรูเรื่องยาเสพติด
แกนักเรียนนักศึกษา
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สาขาวิชา/สาขางาน

5 การขายและการตลาด

6 การเลขานุการ

เรื่อง
การประกันภัย และ
เทคนิคการเสนอขาย
ประกันภัย
กาวเขาสูโลกอาชีพ
อยางมืออาชีพ
การประกันภัย และ
เทคนิคการเสนอขาย
ประกันภัย
การประกันภัย และ
เทคนิคการเสนอขาย
ประกันภัย
การบริหารการขาย
ตรงและ เทคนิคการ
เสนอขายสินคา
การบริหารการขาย
ตรงและ เทคนิคการ
เสนอขายสินคา
การบริหารการขาย
ตรงและ เทคนิคการ
เสนอขายสินคา
การบริหารการขาย
ตรงและ เทคนิคการ
เสนอขายสินคา
การบริหารการขาย
ตรงและ เทคนิคการ
เสนอขายสินคา
สงเสริมเอกลักษณ
วัฒนธรรมของไทย
มารยาทในการ
แตงกาย

จํานวน จํานวน
วิทยากร ชัว่ โมง
คุณนันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา 9 คน
2
ชื่อวิทยากร

ดร.ศราวุธ สังขวรรณะ

3.30

คุณพิสิฎฐ ชางผาสุก

2

คุณเรวัตร นอยวิจิตร

2

คุณไพบูลย เมืองอุดม

1

คุณนิตยา ไรวงษ

1

คุณสัมพันธ เพชรสมบูรณ

1

คุณยุพิน วงศทอง

1

คุณบุญชวย เพชรสมบูรร

1

คุณวิจารณ เงารัตนพันธิกุล

4 คน

2
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7

8

9

สาขาวิชา/สาขางาน

การโรงแรม

การทองเที่ยว

การออกแบบ

10 คอมพิวเตอรกราฟฟก
11 คอมพิวเตอรธุรกิจ

12 สามัญสัมพันธ

เรื่อง
รูเขา รูเรา เมื่อเขาสู
อาเซียน
การเสริมสราง
บุคลิกภาพ
การเสริมสราง
บุคลิกภาพ
การอบรมการแตงหนา
การจัดแตงทรงผม
และการพัฒนา
บุคลากรใหเหมาะสม
กับงานบริการ
ความปลอดภัยใน
โรงแรม
การนวดฝาเทาเพื่อ
สุขภาพ
เรียนลัดภาพสวยดวย
แอพพลิเคชั่น
การทําเปเปอรมาเช
อาชีพนักออกแบบ
โฆษณา
การตกแตงภาพถายใน
งานโฆษณา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 2014
Pc inspiration by
intelสรรคสราง
ไอเดียSocial Media
สรางอนาคตการงาน
โครงการคายภาษาจีน
(Chinese Camp)

ชื่อวิทยากร
คุณชัชวาล วงษมะเชาะ

จํานวน จํานวน
วิทยากร ชัว่ โมง
3

คุณวันเพ็ญ อาวาส

2

คุณศจีรัตน เนครศุภาณิชย

2

คุณวรวรรณ แสนโคตร

เจาหนาที่เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
คุณวัชรีย คงวิลาศ

2 คน

3

4
2 คน

อ.สุกัญญา บุญนอม

3
3

คุณนันทิดา รอดสถิต
คุณสมโภช ชนาลัย

2 คน

3
3

คุณสมโภช ชนาลัย

1 คน

3

นางสาวชนิดา แกวเพชร
นายไกรสร สวางศรี
นายกิตติกร อนุเธียร

3 คน

2

Mr.SunTegfei
Miss Yang Fenglian
Miss Wang Xinfang

3 คน

2
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- 176 สถานศึกษามีสาขางาน 12 สาขางาน ที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศ และหรือ ตางประเทศ รวมพัฒนาคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
ประเด็นการพิจารณา
3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
ความตระหนัก
สถานศึกษาโดย งาน และแผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการในระบบ
ทวิภาคี และระบบปกติ และมีการใหนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นออกฝกประสบการณตรงตามสาขาอาชีพ
ความพยายาม
1. แผนกวิ ช า ดํ าเนิ น งานตามโครงการเสริ มสร างความรู และประสบการณน อกสถานศึกษา และ
โครงการพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ ที่ไดจัดทําไวในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2557 และ 2558 เพื่อบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. รวบรวมขอมูลจากงานความรวมมือในการทําพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ และงาน
ทวิภาคี ในการจัดนักเรียนนักศึกษาออกฝกงานของแตละแผนกวิชา
3. สรุ ป ขอ มู ล พิ ธี ล งนามความร ว มมื อกั บ สถานประกอบการ และงานทวิ ภ าคี ในการจั ด นั กเรี ย น
นักศึกษาออกฝกงานของแตละแผนกวิชา
ผลสัมฤทธิ์
งานความรวมมือไดทําพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ ในปการศึกษา 2557 จํานวน 30
สถานประกอบการ และสถานศึกษาไดจั ด สงนักเรีย น นั กศึกษาออกฝ กงานกับสถานประกอบการจํ านวน
193 แหง เพื่อจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังสรุปตามตารางดังตอไปนี้
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่ทําพิธีลงนามความรวมมือ
ประจําปการศึกษา 2557
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2557จํานวน 4สถานประกอบการ
1 บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
(ฝายโครงการภาครัฐ)
2 บริษัท ADVICE HOLDING GROUP จํากัด
(สาขา 107)
3 บริษัท เอ.ดี. เทเลคอม จํากัด
4 รานมิสเตอรอิงคสุพรรณคอมพิวเตอร

หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง)

- 177 ที่
ชื่อสถานประกอบการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557จํานวน 2 สถานประกอบการ
1 โรงเรียนวัดแกว

2

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง

หลักสูตร
สอนหลักสูตรระยะสั้น
(วิชา งานประดิษฐจากผา และใบตอง)
ภาคเรียนที่ 1,2 ปการศึกษา 2557
สอนหลักสูตรระยะสั้น
(วิชา งานประดิษฐจากผา)
ภาคเรียนที่ 1,2 ปการศึกษา 2557

วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 จํานวน 2 สถานประกอบการ
1 เทศบาลตําบลบางปลามา
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
2 องคการบริหารสวนตําบลสาลี อ.บางปลามา
(Fix-it Center)
จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จํานวน 1 สถานประกอบการ
1 โรงเรียนประทีปศึกษา ต.สามชุก อ.สามชุก
สอนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
จ.สุพรรณบุรี
(วิชา งานประดิษฐตามสมัยนิยม)
(วิชา งานผาตามสมัยนิยม)
(วิชา อาหารในชีวิตประจําวัน)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 จํานวน1สถานประกอบการ
1 ภูเขางาม รีสอรท นครนายก
ปวช.การโรงแรม(ทวิภาคี)
ปวช.การทองเที่ยว (ทวิภาคี)
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 จํานวน 2 สถานประกอบการ
1 Tianjin Youth Professional College, P.R. นครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐ
China
ประชาชนจีน
2 Tianjin Modern Vocational Technology
นครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐ
College, P.R. China
ประชาชนจีน

- 178 ที่
ชื่อสถานประกอบการ
หลักสูตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 จํานวน 7 สถานประกอบการ
1 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี
2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
สุพรรณบุรี
3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี
ปวช.การทองเที่ยว(ทวิภาคี)
4 มูลนิธิองคกรเครือขายบริการธุรกิจภูมิภาค
(SP-Net)
5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
6 สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี
7 องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 จํานวน 10 สถานประกอบการ
1 บริษัท เอสแอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ปวช.ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
2 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด
ปวช.ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)
บริษัท ซีอารจี อินเตอรเนชั่นแนลฟูด จํากัด
ปวส.ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
3 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
ปวส.ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
ปวส.อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
4 โรงแรม ยู สุขุมวิท โฮเต็ล บางกอก
ปวช.การโรงแรม (ทวิภาคี)
5 โรงแรม คราวน พลาซา กรุงเทพ ลุมพินีพารค ปวช.การโรงแรม (ทวิภาคี)
6 หางหุนสวนจํากัด พี.เอ.บี การบัญชี
7 สํานักงานสอบบัญชีภูรี
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
8 สํานักงาน เอส.ชี. การบัญชี
สายปฎิบัติการ (การบัญชี)
9 บริษัท ธาญาดาพัฒนาการบัญชี จํากัด
10 บริษัท รุงเรืองการบัญชีและทนายความจํากัด
วันที่ 5 มีนาคม 2558 จํานวน 1 สถานประกอบการ
องคการบริหารสวนตําบลไรรถ ตําบลไรรถ
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
1
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
(Fix-it Center)
สรุปรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 30 สถานประกอบการ

- 179 ตารางสรุปจํานวนสถานประกอบการ ที่นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงาน ปการศึกษา 2557
ที่
1

แผนกวิชา/สาขางาน
การบัญชี

2

การขายและการตลาด

3
4
5

การเลขานุการ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

6
7
8
9
10
11

การตัดเย็บเสื้อผา
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมและการผลิต
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟฟก
การทองเที่ยว
รวมสถานประกอบการทั้งสิ้น

จํานวนสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 1/57 = 29 แหง
ภาคเรียนที่ 2/57 = 17แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 21 แหง
ภาคเรียนที่ 2/57 = 11แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 15 แหง
ภาคเรียนที่ 2/57 = 5แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 19 แหง
ภาคเรียนที่ 2/57 = 22แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 3 แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 9 แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 7 แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 10แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 12 แหง
ภาคเรียนที่ 1/57 = 13 แหง
193 แหง

ประเด็นการพิจารณา
4. สถานศึกษามีการระดมทรั พยากรอื่น ๆ เช น งบประมาณ วั ส ดุ อุป กรณ ครุ ภั ณฑ ฯลฯ เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
ความตระหนัก สถานศึกษา และแผนกวิชาไดจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2557 และ 2558 และโครงการตางๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และปรับปรุงหองเรียนตาง ๆ และได
จัด หาทุน การศึกษาให กับ นักเรี ย น นั กศึกษา และเชิญบุ คคลภายนอกมาร ว มกิจกรรมของวิ ทยาลั ยฯ เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ความพยายาม
1. งาน และ แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2557 และ 2558เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
2. รวบรวมขอมูลจากงานตางๆ อาทิเชน งานวางแผน งานแนะแนวอาชีพ และงานการเงิน เพื่อหา
ขอมูลระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา

- 180 3. สรุ ป ข อ มู ล การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ส ง เสริ ม โดยแยกเป น งบประมาณ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ
เงินทุนการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ ดังนี้
1. งบประมาณ จํานวน 1,200,000 บาท
2. วัสดุการศึกษา จํานวน 1,704,050 บาท
3. ครุภัณฑ/อุปกรณ จํานวน 1,686,198 บาท
4. ทุนการศึกษา จํานวน 476,900 บาท
5. เชิญบุคคลภายนอก จํานวน 121 คน
ตารางสรุปสถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
ที่
แผนกวิชา/สาขางาน งบประมาณ
วัสดุ
ครุภัณฑ/ ทุนการศึกษา
การศึกษา อุปกรณ
(คน)
1 สามัญสัมพันธ
155,800
260,000
2 ผาและเครื่องแตงกาย
67,600
7,590
5
3 อาหารและโภชนาการ
438,100
15
4 คหกรรม
136,500
36,000
6
5 การบัญชี
154,880
4,346
30
6 การขายและการตลาด
82,500
40,000
12
7 การเลขานุการ
168,000
464,480
12
8 คอมพิวเตอรธุรกิจ
1,200,000 120,120
579,182
18
9 การออกแบบ
137,720
155,000
5
10 คอมพิวเตอรกราฟก
123,830
48,600
5
11 การทองเที่ยว
792,200
66,000
4
12 การโรงแรม
44,800
25,000
3
รวมทั้งสิ้น
1,200,000 1,704,050 1,686,198
115
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร (ทุนการศึกษา) จํานวนทั้งสิ้น 476,900 บาท

- 181 ตารางสรุปการระดมทรัพยากรดานบุคคล
ที่ จํานวนบุคคล
ดําเนินงาน
หมายเหตุ
1
14 คน
คณะกรรมการตัดสินกีฬาใบมะขามเกมส
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
2
44 คน
รวมงานพิธีเปดโครงการสัปดาหเคกและ
ผูวาราชการจังหวัด
ของขวัญปใหม 2558
สมาคมศิษยเกา
สถานประกอบการ
3
63 คน
มอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา
สมาคมศิษยเกา
สถานประกอบการ
พอคา ประชาชน
รวมบุคคลภายนอก จํานวน 121คน
ประเด็นการพิจารณา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศเพื่อปรับปรุง
ความตระหนัก งานวางแผนและแผนกวิชาไดจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2557 และ 2558 และโครงการตางๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ในการระดมทรัพยากรการจัดการ
อาชีวศึกษา และไดสรุปเปนรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามจํานวนโครงการ
40 โครงการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ความพยายาม
1. งานวางแผน และ แผนกวิ ช า ดํ า เนิ น งานตามโครงการต าง ๆ ที่ไ ด จั ด ทํ าไว ในแผนปฏิ บั ติ ก าร
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2557 และ 2558 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
2. รวบรวมขอมูลจากงานวางแผน และแผนกวิชา ตางๆ ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษา งาน และแผนกวิชา ไดประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตาง ๆ จํานวน
40 โครงการ

- 182 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ
ที่
1

2

3.

4

5

ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
จํานวน 40 โครงการ
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น
รอยละ 100
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปดสอน
สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ
จํานวน 193 แหง
และ หรือตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ
5 รายการ
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน มีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา ตามแผนงาน โครงการ
กับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการ จํานวน 40 โครงการ
ปรับปรุง

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 2 ขอ
ปฏิบัติ 1 ขอ

- 183 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรบปรุงเรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติงานสถานศึกษา ปงบประมาณ 2557, 2558
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
3. แผนกวิชาตาง ๆ
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.12
สถานศึกษา งาน และแผนกวิชา ไดจัดทําโครงการใหสอดคลองกับการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยจัดทําโครงการจํานวน 40 โครงการ แผนกวิชาและสาขางาน มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 แผนกวิชา โดยเชิญวิทยากรตางประเทศ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
100 สถานศึกษามีการลงนามความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 30 แหง และสงนักเรียนนักศึกษา
ออกฝกงาน จํานวน 193 แหง สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
จํานวน 5 รายการ และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.12
-

- 184 ตัวบงชี้ที่ 3.13 ระดับคุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนัก
ในยุทธศาสตรที่ 3 : สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน โดยมี
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปละ 1 ครั้ง ดวยงบประมาณ 285,450 บาท
ความพยายาม
สถานศึกษาไดมอบหมายใหงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดําเนินการตรวจสุขภาพและตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน โดยไดดําเนินการกําหนด ซึ่งกําหนดวันที่ 6 และ 7 พฤษภาคม 2557 และติดตอนัดหมาย
กับบริษัทโรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด ดําเนิ นการตรวจเสร็จสิ้น ภายใน 2 วัน หลั งจากนั้น ทางบริษัท
โรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด ไดสงผลการตรวจตอวิทยาลัยฯ จากการรายงานผล การตรวจสุขภาพประจําป
จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จํานวน
1,903 คน เขาพบแพทยและตรวจครบทุกขั้นตอน จํานวน 1,903 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา โดยมี
จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครบทุกชั้น
จํานวน 1,903 คน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจทั้งหมด
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
คําสั่งที่ 91/2557
ตารางการตรวจสุขภาพ
มีการจัดใหบริการตรวจสารเสพติดใหผูเรียนทั้งหมดใน
1
รายงานผลการตรวจสุขภาพ
สถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557
สถานศึกษามีการติดตอประสานงาน และรวมมือกับ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ,
2
บริษัทโรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัดซึ่งเปนหนวยงาน หนังสือแจงผลการตรวจสุขภาพ
ที่ใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
นักเรียน, รูปภาพ
คําสั่งที่ 91/2557
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือครูที่ปรึกษา
ตารางตรวจสุขภาพ
3
ในการกํากับ ควบคุม ดูแลผูเรียนในการเขารับการตรวจ แบบสรุปการตรวจสุขภาพของครู
สารเสพติดอยางใกลชิด
ที่ปรึกษา, รูปภาพ

- 185 ที่
4
5

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการดานการตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน
สถานศึกษามีการรายงานสรุปผลการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน

ผลการดําเนินการ
แผนปฏิบัติงานประจําป 2557
รายงานผลโครงการ การตรวจ
สุขภาพนักเรียน นักศึกษา

สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการ ใหบริการตรวจสารเสพติด จํานวน 5 ขอตามประเด็นการ
พิจารณา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
 ดี
ปฏิบัติ 5 ขอ ปฏิบตั ิ 4 ขอ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

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

 ตองปรับปรุงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 91/2557 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตรวจ
สุขภาพและหาสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2557
2. ตารางการตรวจสุขภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น
3. โปรแกรมตรวจสุขภาพ
4. บันทึกขอความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2557 ครั้งที่ 4
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557
5. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 2557 โดยบริษัท โรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด
6. แผนปฏิบัติงานประจําป 2557
7. สมุดบันทึกสุขภาพ
8. รูปภาพ

- 186 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.13
ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยและตรวจสารเสพติด และพบวาผูเรียนปลอดสารเสพติด และ
ยังทราบถึงความผิดปกติของรางกายผูเรียน และแนะนําใหผูเรียนไปทําการรักษาตอไป
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.13
-

- 187 ตัวบงชี้ที่ 3.14 ระดับคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทํา
ประโยชนใหแกชุมชน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงานการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชน
ใหแกชุมชน
2. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษาเขามีสวนในการ
ดําเนินงานไมนอยกวา 2 แหง
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. สถานศึกษามีจํานวนผูรับบริการดานแหลงเรียนรูและไดรับประโยชนไมนอยกวารอยละ 60
5. สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้โดยไดรับการยอมรับจากชุมชน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลง
เรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน ในแผนปฏิบัติการประจําป 2557 และ แผนปฏิบัติการประจําป 2558
โดยใหงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เขียนโครงการเพื่อรองรับ
ความพยายาม
1. ฝาย/งาน ดําเนินงานโดยเขียนโครงการดานการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลง
เรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน
2. งานวางแผนไดสรุปโครงการตาง ๆ ตามโครงการแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2557 และ 2558
3. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน จากงานตาง ๆ
ผลสัมฤทธิ์
มีการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2557 และ แผนปฏิบัติการประจําป 2558 จํานวน
8โครงการ และมีรายงานผลการปฏิบัติงานเปนรูปเลม เสนอผูบริหารโดยสรุปตามโครงการดังนี้
1. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชนจํานวน 3 โครงการ
2. โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมงจํานวน 3 โครงการ
3. โครงการฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูครัวโลก
4. โครงการการอบรมวิชาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ)
5. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
6. โครงการตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
7. โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

- 188 8. โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม
1. การดําเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการประจําป 2557 และ แผนปฏิบัติการประจําป 2558
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
ที่

ประเภทกิจกรรม

1

การสกรีนกระเปา

2

การทํานามบัตร

3

การทําบัญชี
ครัวเรือน

4

การทํากระเปา
ใสของ

5

การทําน้ํามันนวด

6

การตัดสติกเกอร

สถานที่
วัดยางไทยเจริญ หมู 3
ต.บานดอน อ.อูทอง
จ.สุพรรณบุรี
วัดยางไทยเจริญ หมู 3
ต.บานดอน อ.อูทอง
จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบานหนองยาว หมู 2
ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง
จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบานหนองยาว หมู 2
ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง
จ.สุพรรณบุรี
วัดหนองสลัดได หมู 5
ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี
วัดหนองสลัดได หมู 5
ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

วันที่ออก
บริการ
19 มิ.ย.57

นายสุรพล แยมชื่น

19 มิ.ย.57

นายกิติพงษ โกวิทวณิชชา

6 คน

4 ก.ค. 57

นางเบญจมาศ

ดีเจริญ

45 คน

4 ก.ค. 57

นางสาวพจนา

สลับลึก

18 คน

20 พ.ย. 57 นางอภิรดี พรหมสาขา ณ นคร

50 คน

20 พ.ย. 57 นางราตรี พรหมแทน

18 คน

วิทยากร

จํานวนผูเขา
รับบริการ
62 คน

โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
ที่

รายวิชา

1

อาหารใน
ชีวิตประจําวัน

2

3

สถานที่

โรงเรียนประทีปศึกษา
อ.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
งานผาตามสมัยนิยม โรงเรียนประทีปศึกษา
อ.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
งานประดิษฐตาม
สมัยนิยม

โรงเรียนประทีปศึกษา
อ.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

วันที่ออก
บริการ
18,25,30มิ.ย.
57
2,7 ก.ค. 57
18,25,30มิ.ย.
57
2,7 ก.ค. 57

วิทยากร
นางสาวฉัตรระวี พงศกรสุริยะ

นางปรารถนา เกิดโชค
นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา

จํานวนผูเขา
รับบริการ
30 คน

32 คน

นางบุญสม สําเนียงแจม
นางสาวพรรณี สุคันธิน
นางสาวพจนา สลับลึก

18,25,30มิ.ย. นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
นางพรสวรรค สระบัว
57
2,7 ก.ค. 57 นางชาลี เกตุพรม
นางสาวชิรญา พรมทอง

32 คน

- 189 โครงการฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูครัวโลก
ที่

รายวิชา

1

การประกอบอาหาร
ระดับ 2
จํานวน 30 ชั่วโมง

สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

วันที่ออก
จํานวนผูเขา
วิทยากร
บริการ
รับบริการ
15-16, 22- นางปรารถนา เกิดโชค
14 คน
23 พ.ย.
นางรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร
57
นายสมภพ อุตสาหะ

โครงการการอบรมวิชาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ)
ที่

รายวิชา

1

การแตงหนาคัพเคก

2

การทําพวงกุญแจ
นกฮูก
การทําพวงกุญแจ
จากลูกปด

3

สถานที่
วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

9 ธ.ค. 57

นายรัฐนันท เสียงเสนาะ

จํานวนผู
เขารับ
บริการ
30 คน

9 ธ.ค. 57

นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา

13 คน

9 ธ.ค. 57

นางชาลี เกตุพรม

12 คน

วันที่ออก
บริการ

วิทยากร

โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ที่

ประเภทภารกิจ

สถานที่

1

บริการซอมตาม
โครงการซอมสราง
เพื่อชุมชน
บริการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑชุมชน
- การทําซอง
อเนกประสงค
- การสรางสรอยคอ
- การทํากระเปา
สะพาย
- การสรางสรรค
ลวดลายบนเสื้อยืด

เทศบาลตําบลบางปลามา
ต.บางปลามา อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
เทศบาลตําบลบางปลามา
ต.บางปลามา อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี

2

วันที่ออก
บริการ
24 พ.ค. 57
ถึง
15 มิ.ย.57

ผูรับผิดชอบ
วาที่ ร.ต.กาน แตงทอง

จํานวนผู
เขารับ
บริการ
217 คน

นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
24 พ.ค. 57

30คน

25 พ.ค. 57
7 มิ.ย.57

30คน
30คน

8 มิ.ย.57

30คน
รวม 120
คน

- 190 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ที่
3

ประเภทภารกิจ
บริการสงเสริม
สุขอนามัย

สถานที่
เทศบาลตําบลบางปลามา
ต.บางปลามา อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี

- การทําเปยะ
บัวหิมะ
- การทํากระหรี่ฟฟ
- การทําน้ําสลัด 5
อยาง
- การทําขนมไดฟูกุ

4

5

6

บริการซอมตาม
โครงการซอมสราง
เพื่อชุมชน
บริการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑชุมชน
- การทํากระเปาใส
ของ
- การตกแตงเสื้อยืด
- การรอยลูกปด
- การทํากระเปา
อเนกประสงค
บริการสงเสริม
สุขอนามัย
- การทําน้ําสลัด 5
อยาง
- การทําขนมไดฟูกุ
- การทํากระหรี่ฟฟ
- การทําเปยะ
บัวหิมะ

วันที่ออก
บริการ

องคการบริหารสวนตําบล
สาลีต.สาลี อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
องคการบริหารสวนตําบล
สาลีต.สาลี อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี

ผูรับผิดชอบ

จํานวนผู
เขารับ
บริการ

นางฉัตรระวี พงศกรสุริยะ

31 พ.ค. 57

31 คน

1 มิ.ย. 57
14 มิ.ย.57

33 คน
31 คน

15 มิ.ย.57

31 คน
รวม 126
คน
155 คน

24 พ.ค. 57
ถึง
15 มิ.ย.57

นายนพพร สุขรัตน

นางสาวพรรณี สุคันธิน

24 พ.ค. 57

20คน

25 พ.ค. 57
7 มิ.ย.57
8 มิ.ย.57

25คน
27คน
27คน
รวม 99คน

องคการบริหารสวนตําบลสาลี
ต.สาลี อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี

นายสมภพ อุตสาหะ

31 พ.ค. 57

28 คน

1 มิ.ย. 57
14 มิ.ย.57
15 มิ.ย.57

24 คน
10 คน
10 คน
รวม 72คน

- 191 โครงการตอยอดผลิตภัณฑชุมชน
ที่

วันที่ออก
บริการ

สถานที่

1

กลุมแมบานขนมไทย (โบราณ) บานโพธิ์
ศรี ต.จรเขใหญ อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี

26-28 ส.ค.
57

2

กลุมขนมหวานบานลําบัว ต.โคกคราม อ.
บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

10-12 ก.ย.
57

วิทยากร
นางกันยา รัตนพวงทอง
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
นางสมใจ บุญมี
นางวัชราภรณ พวงบุบผา
นางกานตสิรี อูอรุณ
นางราตรี พรหมแทน
นางสาวสุชาดา มีอําพัน
นางอภิรดี พรหมสาขาฯ
นางสาวศิริภา จิตผอง
นางปรารถนา เกิดโชค
นายสมภพ อุตสาหะ

จํานวนผูเขา
รับบริการ
50 คน

50 คน

โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ที่

หลักสูตร

1

การทําเบเกอรี่ เพื่อ
พัฒนาอาชีพ
ประชาชน จํานวน
75 ชั่วโมง รุนที่ 1

สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

วันที่
17-26 พ.ค.
57

วิทยากร
นางอภิรดี พรหมสาขา ณ นคร
นางวัชราภรณ พวงบุบผา
นายรัฐนันท เสียงเสนาะ
นางอรทัยภ ทํามา
นางสาวฉัตรระวี พงศกรสุริยะ
นางปรารถนา เกิดโชค
นายสมภพ อุตสาหะ
นายพิชยั ยุทธ สวางแกว
นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข

จํานวนผูเขา
รับบริการ
26 คน

- 192 โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม
ที่

หลักสูตร

1

งานประดิษฐจากผา จํานวน
36 ชั่วโมง
งานประดิษฐจากผา จํานวน
36 ชั่วโมง

2

สถานที่

นางสาวพจนา สลับลึก

จํานวนผูเขา
รับบริการ
76 คน

นางสาวพรรณี สุคันธิน

13 คน

วันที่

โรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง
โรงเรียนวัดแกว

ต.ค. 56 ถึง
ก.ย. 57
ต.ค. 56 ถึง
ก.ย. 57

วิทยากร

2.บุคลากรในสถานศึกษาเปนคณะกรรมการในการรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ที่
ชื่อวิทยากร
1 นายเอกลักษณ พุมโต

วัน/เดือน/ป
18 เม.ย.57

หนวยงาน
สํานักงานเทศบาลตําบล
ตนคราม อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
17-20 มิ.ย. 57 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

2

นางปุญญิสา พันธุภักดี

3

ดร.พุทธชาติ เกตุหริ ัญ

9 ก.ย. 57

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

4

นางรัชนีบล ศรีอุทัยกร

6 พ.ย. 57

สํานักงานเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี

5

นางรัชนีบล ศรีอุทัยกร

7 พ.ย. 57

สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

6

นางปรารถนา เกิดโชค

8-9 พ.ย. 57

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด
สุพรรณบุรี

นางสาวฉัตรระวี พงศกรสุริยะ

7

นายสมภพ อุตสาหะ
นายรัฐนันท เสียงเสนาะ
นายพิชัยยุทธ สวางแกว
นางเบ็ญจวรรณ บุญเสวตร 17-19 ธ.ค. 57 โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล

8

นางณัฐญา อัมรินทร

17-19 ธ.ค. 57 โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล

รวมวิทยากรทั้งหมด 11 คน จํานวน 7 หนวยงาน

เรื่องที่ขอความอนุเคราะห
เปนวิทยากรในโครงการ
ชุมชนเขมแข็งรวมแรงออก
กําลัง
เปนคณะกรรมการประเมิน
การประกวดการจัดสถานที่
เรียนรูฯ ภาคกลาง รอบสอง
เปนพิธีกรในการตรวจเยีย่ ม
ของแมทัพภาคที่ 1
เปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกระทง
เปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดพวงมาลาเนื่องใน
“วันปยมหาราช”
เปนคณะกรรมการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
ปการศึกษา 2557
เปนคณะกรรมการตัดสินการ
แขงขันโปรแกรม Paint
ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6
เปนคณะกรรมการตัดสินการ
แขงขันงานประดิษฐของใช
จากวัสดุเหลือใช ระดับ ม.1-3
และ ม.4-6

- 193 3.หนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่
วันที่
1 17 ธ.ค. 57

ชื่อหนวยงาน
เรื่องที่ศึกษาดูงาน
สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขต งานโรงอาหาร
สุพรรณบุรี

ตารางการประเมินระดับคุณภาพการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทํา
ประโยชนใหแกชุมชน
ที่
ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1 สถานศึกษามีแผนงานการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
เปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน
ประจําป 2557-2558
2 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก ดําเนินโครงการสรางความรวมมือ
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไมนอยกวา 2
กับชุมชนจํานวน 9 โครงการ
แหง
3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ดําเนินการตาม PDCA
ครบถวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง
4 สถานศึกษามีจํานวนผูรับบริการดานแหลงเรียนรูและไดรับ
รอยละ 100
ประโยชนไมนอยกวารอยละ 60
5 สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้โดยไดรับการยอมรับ
- มีสถานศึกษาภายนอกเขา
จากชุมชน
ดูงานจํานวน 1 แหง
- บุคลากรของสถานศึกษา
ไดทําหนาที่เปน
คณะกรรมการตัดสิน /
วิทยากรบรรยาย จํานวน
11 คน 7 หนวยงาน
สรุป ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษาไดดําเนินการตามตัวบงชี้จํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 2 ขอ
ปฏิบัติ 1 ขอ

- 194 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรบปรุงเรงดวน

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 ปงบประมาณ 2557, 2558
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
3. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4. งานสารบรรณ
5. งานหลักสูตรการเรียนการสอน
6. งานสงเสริมผลิตการคาและประกอบธุรกิจ
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.14
1. มีการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน โดยใชกุล
ยุทธดานบริการวิชาการ / วิชาชีพสูสังคม และดานเสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
ครบตามวงจร PDCA ระดับ ดีมาก
2. บุคลากรในสถานศึกษาเปนคณะกรรมการในการตัดสินดานวิชาการ แสดงใหเห็นศักยภาพความรู
ดานวิชาชีพ และเปนวิทยากรในการใหความรูดานวิชาการ / วิชาชีพ ยังหนวยงานภายนอก
3. สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู เปนสถานศึกษาแบบอยาง ในการเขาศึกษาดูงานของหนวยงาน
ภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.14
-

- 195 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
1 3.1ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.2ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
จัดทําแผนการบริหารจัดการ
ดี
สถานศึกษา
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.3ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
พัฒนาสถานศึกษาตาม
ดี
อัตลักษณ
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.4 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารงานและภาวะผูนํา
ดี
ของผูบริหารสถาน
พอใช
สถานศึกษา
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.5 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารจัดการระบบ
ดี
ฐานขอมูล สารสนเทศของ
พอใช
สถานศึกษา
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
3.6 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารความเสี่ยง
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

- 196 เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
3.7ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

ระดับคุณภาพ

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

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

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

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1
5
ดีมาก

4
3
2
1

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



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก

- 197 เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้

3.13 ระดับคุณภาพในการ
ใหบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน

ระดับคุณภาพ

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

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

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



ดีมาก



ดีมาก

- 198 มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการจัดการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความพยายาม
สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 โดยเนนการ
มีสวนรวมของครูบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น ตลอดจนการฝกทักษะวิช าชี พเพื่อการประกอบอาชี พของประชาชนตามนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจังหวัดสุพรรณบุรี ในการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาชีพมีการสงเสริมความรูในการพัฒนาผูเรียนจากการไดฝกประสบการณจริง สํารวจความ
ตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย มีการวางแผนดําเนินงาน โดยจัดทําคําสั่งดําเนินงานตามแผนและ
ประเมินผลโครงการ
ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษาจัดใหมีการดําเนินงานโครงการการใหบริการวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษาที่ดอ ยโอกาส
ทางการศึกษา ประชาชนในชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ยังออกใหบริการแก
หนวยงานภายนอกในรูปแบบของโครงการฝกประสบการณจริง โครงการวิชาชีพ
2. ทุกสาขางานดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ มากกวา 2 โครงการ กิจกรรมตอป
3. ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีสวนรวม คิดเปนรอยละ 100
4. ผลความพึงพอใจตอการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45

ที่
1

2

3
4

ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการกิจกรรม บริการวิชาการและ
แผนงาน/โครงการ
วิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถาน
ศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา ทุกสาขางานดําเนินงาน
2 โครงการ กิจกรรมตอป
อยางนอย 2 โครงการ
กิจกรรมตอป
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา รอยละ 100
ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวา รอยละ 100
รอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม

- 199 ที่
5

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและ
คาเฉลี่ย 4.45
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการดําเนินโครงการ จํานวน 5 ขอ
ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

ตอ ปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตอ ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

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

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 4
1. สถานศึกษามีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภายนอก และสถานศึกษาอื่น
2. นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานออกใหบริการวิชาการและวิชาชีพยังหนวยงานภายนอก
3. ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยูในระดับมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 4
-

- 200 สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการแตละโครงการ
ประจําปการศึกษา 2557
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน ณ โรงเรียนบานหนองยาว อ.ดานชาง
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน ณ วัดยางไทยเจริญ อ.อูทอง
โครงการตอยอดผลิตภัณฑชุมชน ประจําปงบประมาณ 2557 อ.บางปลามา
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ณ โรงเรียนประทีปศึกษา อ.สามชุก
โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
รวม

คาเฉลี่ย
4.61
4.64
3.92
4.62
4.50
4.45

- 201 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่อง
แตงกาย
สาขางานเสื้อผา
แฟชั่น
สาขางานออกแบบ
เสื้อผา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

12

12

100

ปวช.2
ปวช.3 1. โครงการพัฒนากระเปาถือวินเทจ

-

-

-

13

13

100

25

25

100

2. โครงการความพึงพอใจที่มีตอ
หมอนอิง
3. โครงการการพัฒนารูปแบบกระเปา
ทรงปรามิด
4. โครงการการพัฒนากระเปาผา
อเนกประสงค
5. โครงการกลองทิชชูละมุนละไม
6. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริการประชาชน
7. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

รวม

- 202 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาผาและเครื่อง
แตงกาย
สาขางานการตัดเย็บ
เสื้อผาสตรีชนั้ สูง

ปวส.1

-

-

-

-

ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)
3. โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
4. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 30 ชั่วโมง

5

5

100

รวม
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

5

5

100

การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชาผาและ 1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน(Fix It Center)
เครื่องแตงกาย
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
4. โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
รวม 4 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

5

5

100

5

5

100

- 203 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
สาขางานอาหาร ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
และโภชนาการ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix It Center)
สาขางานธุรกิจ
ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
อาหาร
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการเมอแรงกเสริมงาดํา
3. โครงการขาวตมมัดเสริมงาดํา
4. โครงการเนื้อฟกทองทดแทนเนื้อ
ลูกตาลบางสวนในขนมไขปลา
5. การใชแปงถั่วเหลืองทดแทนแปงสาลี
บางสวนในขนมแพนเคก
6. โครงการทองพลับเสริมโกจิเบอรี่

รวม

41

41

100

38
32

38
32

100
100

34

34

100

16
13

16
13

100
100

111

111

100

- 204 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
สาขางานการ
ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ประกอบอาหาร
ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
108 อาชีพ
4. โครงการซอสฟกขาวสําหรับทําพิซซา
5. โครงการบัตเตอรเคกจมูกขาวไรซ
เบอรี่
6. โครงการเสนลิงกิวนี่งาดํา
7. โครงการขาวแตนรสเมี่ยงคํา
8. โครงการหมี่กรอบสมุนไพรรสตมยํา
9. โครงการคุกกี้ตมยํา

รวม

11

11

100

12

12

100

23

23

100

- 205 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ครู
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
ทั้งหมด
แผนกวิชาอาหารและ 1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน(Fix It Center)
โภชนาการ
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
5
3. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
4. โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
5. วิทยากรโครงการฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับ
ครัวไทยสูครัวโลก
รวม 5 โครงการ
5

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

5

100

5

100

- 206 แผนกวิชาคหกรรม
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานธุรกิจ
ดอกไมและงานประดิษฐ
สาขางานการผลิต

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

10

10

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการผลิตภัณฑตกแตงรองเทา
แฟชั่น
3. โครงการผลิตภัณฑใบตองและใบเตย
4. โครงการตกแตงเคสโทรศัพท
5. โครงการไหมพรมประดิษฐ
6. โครงการผลิตภัณฑมะพราวเพื่อ
งานสปา
7. โครงการสบูสมุนไพรไทย
8. โครงการกระสตางคเดคูพาจจาก
งานฝมือ
9. โครงการผลิตภัณฑกระเปาผาเย็บปก
ถักมือ
10. โครงการศิลปะการตกแตงกระเปา
หนังเทียม
11. โครงการกระเปาผาลดโลกรอน

6
26

6
26

100
100

42

42

100

รวม

- 207 แผนกวิชาคหกรรม
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางาน
คหกรรมการบริการ

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเรียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมรอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

11

11

100

11

11

100

2. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix It Center)

รวม
แผนกวิชาคหกรรม
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชาคหกรรม 1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน(Fix It Center)
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ

รวม 3 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
5

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
5

5

5

รอยละ
100

100

- 208 -

สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการจัดทําบัญชีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี

รวม

147
112
133

147
112
133

100
100
100

392

392

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix It Center)
ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการทําบัญชีลดรายจาย
สรางกําไรใหกับ SME ยาหมอง
สมุนไพร
3. โครงการผูประกอบการยุคใหม
ใสใจระบบคลังสินคา
4. โครงการเผยแพรความรูสูชุมชน
กับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
5. โครงการเผยแพรความรูสูสถาน
ประกอบการ เรื่อง คูมือการจัดทํา
งบการเงิน
6. โครงการกิจการโรงสีขาวยุคใหม
เพิ่มรายได ใสใจตนทุนการผลิต
7. โครงการพัฒนาระบบบัญชีและออก
แบบเอกสารทางบัญชี
8. โครงการกิจกรรมเจาของคนเดียว
ยุคใหมใสใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
9. โครงการเผยแพรความรูเรื่องการ
จัดตั้งหางหุนสวนนิติบุคคลใหกับ
ผูประกอบการประเภทกิจการ
เจาของคนเดียว

53

53

100

77

77

100

130

130

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.2 10. โครงการเผยแพรความรูการบันทึก
บัญชีสูนักเรียนมัธยมตนเทศบาล 1
วัดประตูสาร
11. โครงการกิจการโรงสีขาวยุคใหม
ใสใจเรื่องตนทุนการผลิต
12. โครงการเผยแพรความรูการเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสูสถาน
ประกอบการที่จดทะเบียนนิติ
บุคคล
13. โครงการเผยแพรงบการเงินสู
กิจกรรมหางหุนสวนจํากัดในเขต
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
14. โครงการคัดตนทุนลดรายจายเพิ่ม
รายไดใหกับชุมชน
15. โครงการนักธุรกิจใหมรูตนทุน รู
กําไร ตั้งราคาขายอยางยุติธรรม
16. โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การลงบัญชีซื้อขายสินคา สู
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
รร.วัดประตูสาร
17. โครงการจัดทําบัญชีตนทุนธุรกิจ
ผลิตภัณฑแชมพูของกลุมแมบาน
ตําบลดอนยอ

- 211 แผนกวิชาการบัญชี
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.2 18. โครงการบริการขอมูลทะเบียน
พาณิชยสูตนทุนรานคาและกิจการ
เจาของคนเดียว

แผนกวิชาการบัญชี
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชาการบัญชี 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการปฎิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
3. โครงการวิชาชีพ

รวม 3 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
11

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
11

11

11

รอยละ
100

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการตลาด
สาขางานการขาย

แผนกวิชาการขายและการตลาด
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการเครื่องประดับจากแปงปน
3. โครงการเสื้อยืดแฟชั่น
4. โครงการพุดดิ้งนมสด
5. โครงการสบูสม
6. โครงการน้ํายาปรับผานุมจากเปลือก
สม
7. โครงการพัฒนาน้ํายาลางจาน
สูตรถนอมมือ
8. โครงการวุนมะพราว

รวม

28
40
55

28
40
55

100
100
100

123

123

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด

แผนกวิชาการขายและการตลาด
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวส.2 1. โครงการออกแบบบรรจุภัณฑไขเค็ม
จากดินสอพอง
2. โครงการ Herb Candle
3. โครงการพัฒนาวุนจากผักเพื่อ
สุขภาพ
4. โครงการ The Mousetrap
5. โครงการซาลาเปาอีสาน
6. โครงการกระเปาจากเสื้อใน
7. โครงการผลิตภัณฑจากกาบหมาก
8. โครงการเทียนสมุนไพรในกะลา
มะพราว
9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
กระดาษผักตบชวา
10. โครงการพัฒนาชุมชนสรางรายได
ใหกับประชาชนจากกระเปาสาน
จากเสนพลาสติก
11. โครงการหารายไดระหวางเรียน
(เสื้อผาตราตุน)
12. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑหมากอัด
เม็ด
13. โครงการผลิตภัณฑดูแลผิวหนาและ
เสนผมจากน้ํามันมะพราว
14. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

34
28

34
28

100
100

62

62

100

- 214 แผนกวิชาการขายและการตลาด
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชาการขาย
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
และการตลาด
2. โครงการวิชาชีพ

รวม 2 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
6

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
6

6

6

รอยละ
100

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการ
เลขานุการ

แผนกวิชาการเลขานุการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

25

25

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการสื่อพัฒนาสํานักงานดวยการ
ใชคูมือ
3. โครงการแหลงเรียนรูเคลื่อนที่สู
ชุมชน
4. โครงการการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เผยแพร
5. โครงการครัวเรือนเพื่อนคูคิด
6. โครงการสื่อการสงเสริมการ
รักการอาน
7. โครงการอักษรสรางสรรคมหัศจรรย
การจัดเก็บ
8. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดเก็บ
9. โครงการภาษาอาเซียนเพื่อนอง
10. โครงการสื่อสรางสรรคดวยภาษา
เพื่อการพัฒนาทักษะ
11. โครงการสรางสรรคงานดวยสันแฟม
12. โครงการ 5ส. เพื่อการพัฒนาดวย
ระบบการจัดเก็บ
13. โครงการสื่อความรูคูสุขภาพ
รวม

42
67

42
67

100
100

134

134

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการ
เลขานุการ

แผนกวิชาการเลขานุการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.3 14. โครงการสรางทักษะการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาองคกรและชุมชน
15. โครงการพี่เตือนนองฟง
16. โครงการสํานักงานสวยไดดวยมือเรา
17. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการ
พัฒนางาน
18. โครงการ5ส. กับการพัฒนาหองสมุด
19. โครงการการใชบอรดเพื่อการ
เผยแพร
20. โครงการประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ดวยกิจกรรม 5ส.
21. โครงการสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตรกอนปฐมวัย
22. โครงการสื่อสรางการปองกันโรค
ติดตอ
23. โครงการพัฒนาสํานักงาน ดวยการ
การจัดเก็บ
24. โครงการเรียนรูคูกับภาษาอาเซียน

- 217 แผนกวิชาการเลขานุการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการจัดการ
ทัว่ ไป
สาขางานการจัดการ ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทั่วไป
ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการแหลงเรียนรูเพื่อชุมชน
3. โครงการการจัดเก็บเอกสารเพื่องาน
อาชีพ
4. โครงการสรางสรรคเพื่อการจัดเก็บ
5. โครงการความรูสูสายอาชีพ
6. โครงการพานองทองธรรมะ
7. โครงการแหลงการเรียนรูเพื่อการ
สื่อสาร
8. โครงการกลองสรางสรรคเพื่องาน
สํานักงาน
9. โครงการสื่อสรางสรรคแบงปน
ความรู คูสุขภาพ
10. โครงการพฤกษศาสตรความรูเพื่อ
สุขภาพ
11. โครงการภาษานารูสูอาเซียน
12. โครงการพัฒนาสํานักงานตาม
สาขาอาชีพ

รวม

52

52

100

24

24

100

76

76

100

- 218 แผนกวิชาการเลขานุการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557

สาขาวิชา/สาขา
งาน
แผนกวิชาการ
เลขานุการ

โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
1. โครงการภาษาอาเซียนเพื่อนอง

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
7

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
7

7

7

รอยละ
100

2. โครงการแหลงเรียนรูเคลื่อนที่สูชุมชน

รวม 2 โครงการ

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

95

95

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการการพัฒนาเว็บไซด
3. โครงการระบบฐานขอมูลนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางรางกระทุม
4. โครงการระบบฐานขอมูลบุคลากร
โรงเรียนบานทาเสด็จ
5. โครงการการอบรมปฏิบัติการซอม
บํารุงและดูแลรักษาเครื่องคอมฯ
6. โครงการสื่อการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด
7. โครงการการสรางเว็บอาหาร
เพื่อสุขภาพ
8. โครงการสื่อการสอนวิชาอาเซียน
ศึกษา
9. โครงการสอนนองสรางเว็ปจาก
Dreamweaver CS3

82
63

82
63

100
100

240

240

100

10. โครงการสอนนองตกแตงภาพ
ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5

11. โครงการสอนนองสรางงาน นําเสนอ
ดวยโปรแกรม Microsoft Power
point
รวม
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สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.3 12. สรางสื่อการเรียนการสอนวิชา
พลังงานและสิ่งแวดลอมดวย
โปรแกรม Flip Aobum
13. โครงการสอนนองทําAnimdtion
เบื้องตนโดยใช Adobe
Photoshop CS3
14. โครงการสื่อการเรียนการสอน
Microsoft Excel 2010
15. โครงการสื่อการเรียนการสอน
พลังงานและสิ่งแวดลอม

- 221 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

53

53

100

ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการสอนนองสรางผลงานนํา
เสนอดวยโปรแกรม Proshow gold
3. โครงการสอนนองทําการดอวยพร
4. โครงการสื่อการเรียนการสอนการ
สรางเว็ปไซด
5. โครงการการสอนนองทําเอนิเมชั่น
ดวยโปรแกรม Adobe Flash
Professionl CS3
6. โครงการสอนการใชโปรแกรม
MicroslftPowerpoint 2010
ใหเปนเรื่องงาย
7. โครงการสอนวาดภาพดวยโปรแกรม
Adobe lustrator CS3
8. โครงการ photoshop cs3
สอนนองแตงภาพ
9. โครงการสอนนองวาดภาพเหมือน
ดวยโปรแกรม Adobe illustrator
Cs3
10. โครงการสอนนองตัดตอภาพดวย
โปรแกรม Adobe photoshop

42

42

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.2 11. โครงการสอนนองทําแผนพับ
12. โครงการสรางเว็ปไซดดวย Himl
13. โครงการสอนนองวาดภาพการตูน
ดวยโปรแกรม Adobe illustrator
Cs5
14. โครงการสอนนองออกแบบตัว
อักษร
15. โครงการสอนนองทําการดโฆษณา
ดวยโปรแกรม Photoshop cs3
16. โครงการสรางเว็ปไซดฝายงานการ
จัดการภาษีการเงินของอบต.
บางปลามา
17. โครงการสอนนองทําการตูนเคลื่อน
ไหวดวยโปรแกรม Adobe flash
Cs3
95

95

100

- 223 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชา
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
2. โครงการวิชาชีพ

รวม 2 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
9

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
9

9

9

รอยละ
100

100

- 224 แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานธุรกิจ
คาปลีก (ทวิภาคี)

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

29

29

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการไขตุนแฟนตาซี
3. โครงการเทียนหอมกลิ่นธรรมชาติ
4. โครงการวุนธัญพืช
5. โครงการปอเปยะสวรรค

13
11

13
11

100
100

53

53

100

รวม
แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานธุรกิจ
คาปลีก

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

รวม

18

18

100

18

18

100

- 225 แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชาธุรกิจ
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
คาปลีก
2. โครงการวิชาชีพ

รวม 2 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
2

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
2

2

2

รอยละ
100

100

- 226 แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการ
ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
โรงแรม (ทวิภาคี)
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม
สาขางานการ
ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทองเที่ยว
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพ
3. โครงการน้ํามันนวดสมุนไพร
ใบยานาง
4. โครงการที่พัก homestay แบบ
วิธีไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. โครงการครีมนวดฝาเทาสมุนไพร
6. โครงการ Laly salad
7. โครงการทัวรแสงตะวันทัวร
8. โครงการลูกประคบสมุนไพรเพื่อ
เพื่อสุขภาพ
9. โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผา
จังหวัดสุพรรณบุรี
รวม

43

43

100

26
69
28

26
69
28

100
100
100

21
32

21
32

100
100

81

81

100

- 227 แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา/สาขา
งาน
สาขาวิชาการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว
สาขางานการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)

จํานวน
ครู
ทั้งหมด

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ

4

4

100

รวม 2 โครงการ

4

4

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานออกแบบ

แผนกวิชาออกแบบ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการ T-Shirt design ideas
3. โครงการเปเปอรมาเชของใชสําหรับ
ตกแตงบาน
4. โครงการ Miniaquarium
5. โครงการลําโพงไมไผ
6. โครงการผลิตภัณฑดินปน
Sweet Deco
7. โครงการโคมไฟจากกระดาษลัง
8. โครงการออกแบบสมุดจดบันทึก
9. โครงการกระจกถมทองคํา
10. โครงการออกแบบกลองใสของ
เอนกประสงค
11. โครงการชั้นวางของอเนกประสงค
12.โครงการ LUX BAMBOO
13. โครงการประดิษฐหนาปกสมุดจาก
ผาสักหลาด
14. โครงการ Impossiblebox
15. โครงการตูปลาในทีวี
16. โครงการ Bagpont Design
17. โครงการไมอัดฟรุงฟริ้ง
18. โครงการ Table and chairs
รวม

18
18
32

18
18
32

100
100
100

68

68

100

- 229 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเ รียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร
กราฟกอารต

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

27

27

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อออก
แบบกราฟกรานเสื้อผาสําหรับเด็ก
3. โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศนเพื่อการ
เรียนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3
4. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑดอกไมอบแหง
5. โครงการออแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑสําหรับใสชาเพื่อสุขภาพ
6. โครงการออกแบบกราฟก ณ จุดขาย
7. โครงการออกแบบกราฟกและพัฒนา
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
8. โครงการออกแบบหนังสือคานิยม
คุณธรรม 12 ประการ
9. โครงการออกแบบกราฟก ณ จุดขาย
น้ําเตาหูเพื่อสุขภาพ
10. โครงการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อ
สงเสริมการขาย

20
35

20
35

100
100

82

82

100

11. โครงการการออกแบบกราฟก
เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทคุกกี้

รวม

- 230 แผนกวิชาออกแบบและคอมพิวเตอรกราฟก
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2557
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชาออกแบบ 1. โครงการเทิดไท 72 พรรษามหาราชินี
และคอมพิวเตอร
กราฟก

จํานวน
ครู
ทั้งหมด

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

5

5

100

5

5

100

2. โครงการตอยอดผลิตภัณฑชุมชน

รวม 2 โครงการ

- 231 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2557
โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)
1. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix It Center)
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.
3. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
4. โครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม
ในทุกภาคสวน

จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด

จํานวน
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ

44

44

100

- 232 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

คา
คะแนน
5
4
3
2
1

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
ประเมิน
ดําเนินงาน
ดีมาก


- 233 มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน
ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ของผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดทําโครงการเขาแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ เพื่อการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ระดับชั้น ปวส. 2 จัดทําโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย จัดใหมีการประเมินผลงานของผูเรียน เผยแพรผลงาน และมีการนําผลงานไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขันและไดรับรางวัลและมีการนําไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการดําเนินการดังนี้
1. ใหนักเรียน นักศึกษา จัดทําสิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ งานวิจัย ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2
2. ใหนักเรียน นักศึกษาจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐ รวมกับครูที่ปรึกษา
3. จัดการประเมินผลงานของผูเรียน แสดงและเผยแพรผลงานของนักเรียน นักศึกษา
4. นําผลงาน สิ่งประดิษฐไปใชประโยชนในสถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ
5. นําผลงาน สิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ เขารวมประกวด แขงขันในระดับจังหวัด ภาค ชาติ
ผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนมีการจัดทําโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตาราง

- 234 ตารางที่ 1
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดนําไปใชประโยชน
ปการศึกษา 2557ระดับ ปวช.

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

จํานวนสิ่งประดิษฐ

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

5
10
10
5
45
17
21
17
4
6
15
155

จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

10
17
1
4
5
17
1
55

ไดใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัล

ระดับชาติ

5
10
10
5
45
17
22
21
4
11
17
16
183

ไดใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัล

ระดับภาค

ภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
ชุมชน/จังหวัด

ตัดเย็บเสื้อผา
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

ไดใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัล

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

-

-

3
3

-

3
3

2
2

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

- 235 ตารางที่ 2
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดนําไปใชประโยชน
ปการศึกษา 2557ระดับ ปวส.

ระดับภาค

ระดับชาติ

จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

จํานวนสิ่งประดิษฐ

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

ไดใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัล

ชุมชน/จังหวัด

ไดใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัล

ภายในสถานศึกษา

ตัดเย็บเสื้อผา
การประกอบอาหาร
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ไดใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัล

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

3
6
36
13
10
29
97

6
1
7

3
6
36
12
10
29
97

-

-

2
5
29
9
8
18
71

2
5
29
9
8
18
71

3
3

-

-

1
1
2

-

1
1
2

1
1

-

ตารางที่ 3
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่เผยแพรตอ
สาธารณชน
ปการศึกษา 2557ระดับ ปวช.

จํานวนสิ่งประดิษฐ

รวมผลงาน

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

5
10
10
5
45
17
22

3
-

-

5
10
10
5
48
17
22

5
10
10
5
45
17
22

5
10
10
5
48
17
22

2
-

ระดับชาติ

จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

ตัดเย็บเสื้อผา
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
การบัญชี1
การขายและการตลาด
การเลขานุการ

ที่เผยแพรตอสาธารณชน

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

-

- 236 ตารางที่ 3 (ตอ)
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ทีเ่ ผยแพรตอสาธารณชน
ปการศึกษา 2557ระดับ ปวช.

21
4
12
17
16
187

21
4
11
17
16
183

21
4
12
17
16
187

1
3

ระดับชาติ

ระดับภาค

1
1

ชุมชน/จังหวัด

3

ภายในสถานศึกษา

21
4
11
17
16
183

รวมผลงาน

จํานวนสิ่งประดิษฐ

รวม

จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก
การทองเที่ยว2
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก

ที่เผยแพรตอสาธารณชน

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

-

 การเผยแพร ในรูปแบบเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, ทางเว็บไซตวิทยาลัย, การนําเสนอใน
การประกวดระดับตางๆ, งานนําเสนอโครงการวิชาชีพ
1

โครงการวิชาชีพ 45 ผลงาน เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกสงานนําเสนอโครงการ

วิชาชีพ 45 ผลงาน โครงงานวิทย 3 ผลงาน เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกสการนําเสนอ
ในการประกวดระดับ อศจ. จํานวน 3 ผลงานและระดับภาค 2 ผลงาน
2

โครงการวิชาชีพ 11 ผลงาน เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกสงานนําเสนอโครงการ

วิชาชีพ11 ผลงาน สิ่งประดิษฐ 1 ผลงาน เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกสการนําเสนอใน
การประกวดระดับอศจ.และภาคจํานวน 1 ผลงาน

- 237 ตารางที่ 4
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ที่เผยแพรตอสาธารณชน
ปการศึกษา 2557ระดับ ปวส.

5
12
65
22
19
47
170

5
11
65
22
18
47
168

3
1
36
13
11
29
93

1
1

ระดับชาติ

1
1
2

ระดับภาค

2
5
29
9
8
18
71

ชุมชน/จังหวัด

รวมผลงาน

3
6
36
13
10
29
97

ภายในสถานศึกษา

จํานวนสิ่งประดิษฐ

รวม

จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

ตัดเย็บเสื้อผา
การประกอบอาหาร
การบัญชี 1
การตลาด
การจัดการทั่วไป2
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ที่เผยแพรตอสาธารณชน

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

-

 การเผยแพร ในรูปแบบเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, ทางเว็บไซตวิทยาลัย, การนําเสนอ

ในการประกวดระดับตางๆ, งานนําเสนอโครงการวิชาชีพ

- 238 ตารางที่ 5 แบบประเมินระดับคุณภาพในการการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทํา
- จัดประเมินโครงการจํานวน 1 ครั้ง
และดํ าเนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดงโครงการ
- ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 1 ครั้ง
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
- ประกวดสิ่งประดิษฐ ระดับ อศจ.
ระดับ ปวช. 1 ครั้ง / ปวส. 1 ครั้ง
- ประกวดสิ่งประดิษฐ ระดับภาค
ปวช. 1 ครั้ง / ปวส. 1 ครั้ง
2
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3
- ปวช. 3 คน : 1 ชิ้น
และระดับชั้น ปวส.2 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ
จํานวน 61 ชิ้น
งานสร า งสรรค หรื อ งานวิ จั ย โดยมี จํ า นวน
- ปวส. 2 คน : 1 ชิ้น
ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3
จํานวน 49 ชิ้น
จํ า นวน 3 คน:1 ชิ้ น และระดั บ ชั้ น ปวส.2
จํานวน 2 คน:1 ชิ้น
3
สถานศึกษาไดจัดการประกวดและไดนําโครงการ
รอยละ 55.51
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสร า งสรรค หรื อ งานวิ จั ย
ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 50 ของจํ า นวนผลงาน
ทั้งหมดไปใชประโยชนในสถานศึกษา
4

สถานศึ ก ษาได นํ า โครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 25
ข อ ง จํ า น ว น ผ ล ง า น ทั้ ง ห ม ด เ ผ ย แ พ ร ต อ
สาธารณชน

รอยละ 100

5

สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ
5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ

- นําไปใชประโยชน รอยละ 100
- ไดรับรางวัล รอยละ 11.68

สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา

- 239 -

ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

ปฏิบัติ 2 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

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

แหลงขอมูล
1. งานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
2. สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
3. โครงงานวิทยาศาสตร
4. แผนกวิชา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5.1
นักเรียนนักศึกษาไดจัดทําโครงการวิชาชีพ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5.1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 240 ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สงเสริมใหครูผูสอนทํางานวิจัย ซึ่งเปนกระบวนการในการแกปญหา
หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนที่ครูผูสอนรับผิดชอบ ตองดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อ
สืบคนใหไดสาเหตุของปญหา แลวหาวิธีการแกไขหรือพัฒนาทั้งการสรางและพัฒนาสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ที่จะพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชกระบวนการวิจัยในการสรางและพัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ โดยอาศัยความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและทักษะวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการ
สรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการสงเสริมสนับสนุนครูและผูเรียนไดสราง พัฒนา นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพตามศักยภาพอยางเหมาะสมดังนี้
1. ครูทุกคนจัดทํางานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
2. ใหครูไดพัฒนา นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ ปการศึกษาละ 1 ผลงาน
3. ใหครูรวมพัฒนา / สรางสรรคผลงาน โครงงานวิทยาศาสตรกับผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลการสงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและวิจัยสถาบันของครูผูสอน ปรากฏผลตามตาราง

- 241 ตารางที่ 6
แสดงจํานวนผลงานวิจัยของครูผูสอน
ที่นําไปใชประโยชน/ไดรับรางวัล/เผยแพรตอสาธารณชน ปการศึกษา 2557

ไดรับรางวัล

ใชประโยชน

ไดรับการเผยแพร

ใชประโยชน

ไดรับรางวัล

ไดรับการเผยแพร

38
9
11
7
25
9
15
20
4
5
7
4
4
5
163

ไดรับการเผยแพร

สามัญสัมพันธ
ผาและเครื่องแตงกาย
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรม
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจคาปลีก
รวม

จํานวน
ผลงานวิจัย

ไดรับรางวัล

แผนกวิชา

ใชประโยชน

จํานวนผลงานวิจัยของครู ที่ไดนําไปใชประโยชน/ไดรบั รางวัล/
เผยแพรตอสาธารณชน
ระดับสถานศึกษา
ชุมชน/จังหวัด
ระดับชาติ

38
9
11
7
25
9
15
20
4
5
7
4
4
5
163

11
1
4
4
4
3
1
1
1
30

38
9
11
7
25
9
15
20
4
5
7
4
4
5
163

-

-

38
9
11
7
25
9
15
20
4
5
7
4
4
5
163

-

-

2
1
3

- 242 ตารางที่ 7
แสดงจํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของครูผูสอน
ที่ไดรับรางวัล/เผยแพรตอสาธารณชนปการศึกษา 2557

ไดรับการเผยแพร

ไดรับรางวัล

ไดรับการเผยแพร

ไดรับรางวัล

ไดรับการเผยแพร

74
74

ไดรับรางวัล

1
1
1
3

ไดรับการเผยแพร

สามัญสัมพันธ
ตัดเย็บเสื้อผา
คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
การบัญชี
การขายและการตลาด
ธุรกิจคาปลีก
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจคาปลีก
รวม

จํานวน
ผลงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตร

ไดรับรางวัล

แผนกวิชา

จํานวน
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ

จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคที่
ไดรับรางวัล/เผยแพรตอสาธารณชน
ระดับ
ชุมชน/
ระดับภาค ระดับชาติ
สถานศึกษา จังหวัด

-

63
1
1
1
66

6
1
1
1
9

6
1
1
1
9

2
2

2
1
1
4

-

-

 การเผยแพรสิ่งประดิษฐ เผยแพรในรูปแบบเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,การนําเสนอในการประกวด
ระดับตางๆไดรับรางวัล ในระดับ อศจ.จังหวัดคิดเปนรอยละ 100 จากจํานวนสิ่งประดิษฐ 3 ชิ้นงาน และระดับ
ภาค คิดเปนรอยละ 66.66จากจํานวนสิ่งประดิษฐ 3 ชิ้นงาน
 โครงงานวิทยาศาสตร จํา นวน 74 ชิ้นงาน ไดเ ผยแพรในการจัดงานวันวิท ยาศาสตรแหง ชาติ ประจํา ป
การศึ ก ษา 2557 จํ า นวน 74 ชิ้ น งาน ไปประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ อศจ. จํ า นวน 6 ชิ้ น งาน
(ประกอบดวย ปวช. 3), (ปวส. 2) ไปประกวด ระดับภาค จํานวน 2 ชิ้นงาน (ปวช. 2 ชิ้นงาน)

- 243 ตารางที่ 8 แบบประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
ที่
1

2

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย

สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให ค รู ทุ ก คน จั ด ทํ า
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสร า งสรรค ห รื อ
งานวิจัย

-

-

ผลการดําเนินการ
มีการประกวดผลงานวิ จั ย
ของครู
มีก ารนํ า ผลงานวิ จั ย เสนอ
ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ จั ด โ ด ย
สํานักวิจัย สอศ.
ครู จั ด ทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
แ ผ น ก วิ ช า จั ด ทํ า วิ จั ย
สถาบันแผนกละ 1 เรื่อง
รอยละ 100

3

สถานศึ ก ษาได จั ด ประกวดและให นํ า นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสร างสรรคห รื องานวิ จัย ไมน อย
กว าร อยละ 75 ของจํ านวนผลงานทั้งหมดไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา

4

สถานศึ ก ษาได นํ า นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งาน
สร างสรรค หรื องานวิ จั ย ไมนอยกว าร อยละ 50
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน

รอยละ 100

5

สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5
ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัดภาคและชาติ

รอยละ 100

- 244 สรุป : ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

ปฏิบัติ 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

ปฏิบัติ 3 ขอ

ปฏิบัติ 2 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
2. ใบประกาศการเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เครื่องกําหนด
ปริมาณถั่วกวนไดรับรางวัลระดับจังหวัด
3. ใบประกาศการเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของแผนกวิชาการเลขานุการ เครื่องทําลายเอกสาร
ไดรับรางวัลระดับจังหวัด
4. ใบประกาศการเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของแผนกวิชาการทองเที่ยว เบลลอโรมาไดรับรางวัล
ระดับจังหวัด และระดับภาค
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5.2
1. ครูในแผนกวิชา จัดทําวิจัยในชั้นเรียนทุกคน
2. แผนกวิชามีการจัดทําวิจัยสถาบันแผนกละ 1 เรื่อง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5.2 -

- 245 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

- 246 มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดย
ใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5และมีผลการเรียนประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการดานการปลูก
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุ
บํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ซึ่งดําเนินงานโดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตาง ๆ จัด
กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดาน สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและ
ทุกสาขาวิชา ไดรับการสงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2557วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับ
สถานศึกษา และระดับชมรมวิชาชีพ

- 247 ผลสัมฤทธิ์
๑. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสงเสริมดานรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย โดยมีสวนรวมของครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาจํานวน 17 โครงการ
๒. ผลการประเมิ น ความพึง พอใจของชุ มชน สถานประกอบการที่มี ต อกิ จ กรรมส ง เสริ มด า นการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย อยูในระดับมากที่สุด
๓. ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1.

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2557

2.

พิธีแหเทียนจํานําพรรษา
เนื่องในวันเขาพรรษา
ประจําป 2557
กิจกรรมวันแมแหงชาติ
ประจําป 2557

3.

4.

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
องคการวิชาชีพ ฯ ระดับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําป
การศึกษา 2558

ครู – อาจารย
บุคลากร/
เจาหนาที่
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
81คน 81คน

นักเรียน – นักศึกษา
ทั้งหมด
769 คน

เขารวม
โครงการ
769 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

27 เม.ย. 57
ถึง
5 พ.ค. 57
ณ วัดตาลเอน
อําเภอบางปะหัน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
81 คน 81คน 1,903 คน 1,903คน
10ก.ค. 57
ณ วัดพระรูป
จังหวัดสุพรรณบุรี
130 คน 130 คน 1,903 คน 1,903คน
8 ส.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
81 คน 81คน 1,903 คน 1,693 คน
22 ต.ค. 57
ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

5.

กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา2558

6.

งานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ
และการแขงขันทักษะวิชาชีพ ฯ
ระดับหนวย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2557
งานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ
และการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2557
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช
กิจกรรมวันพอแหงชาติ
ประจําปการศึกษา 2557

7.

8.

9.

กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี วิสามัญ กองลูกเสือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2557

ครู – อาจารย
บุคลากร/
เจาหนาที่
เขารวม
ทั้งหมด
โครงการ
86 คน 86 คน

นักเรียน – นักศึกษา

42 คน

เขารวม
โครงการ
42 คน

1,903คน

1,895 คน

ทั้งหมด

130
คน

130 คน

123
คน

123 คน 1,903 คน 1,903 คน

130
คน

130 คน 1,903 คน 1,693 คน

81 คน

47 คน

1,903 คน

564 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
19 พ.ย. 57
ณ หองประชุม
พุทธรักษา
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
31 ต.ค. 57
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
12 พ.ย. 57
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
4ธ.ค. 57
ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
6 – 8 ม.ค. 58
ณ คายลูกเสือ
อิทธิณัฐ
อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
นักเรียน – นักศึกษา
บุคลากร/เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน
81 คน 1,903 คน 1,903 คน

10.

โครงการเขียวเหลืองรวมใจตาน
ภัยยาเสพติด

11.

โครงการงานสวยดวยมือเรา
(ชมรมวิชาชีพคหกรรม)

81 คน

81 คน

1,903 คน

734 คน

12.

โครงการสืบสานตํานานเพลง
พื้นบาน
(ชมรมวิชาชีพคหกรรม)

81 คน

81 คน

1,903คน

739 คน

13.

โครงการสืบสานงานของไทย
(ชมรมวิชาชีพคหกรรม)

81 คน

81 คน

1,903คน

948คน

14.

โครงการสืบสานตํานานเพลง
ลูกทุง
(ชมรมวิชาชีพการออกแบบ)

81 คน

81 คน

1,903 คน

736 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
16 มิ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
12 พ.ค. 57
ณ หองเรียน
แตละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
9 มิ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
19 ม.ค.58
ณ หองเรียนแต
ละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
10 พ.ย. 57
ณ หองสรอย
อินทนิล
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
บุคลากร/
นักเรียน – นักศึกษา
เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 899 คน

15.

โครงการโตวาทีภายใตหัวขอ
โลกโซเชียลกับโลกแหงความเปนจริง
(ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก)

16.

โครงการรอยดวงใจสรางรายไดดวย
108 อาชีพ
(ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย)

81 คน

81 คน

17.

โครงการประกวดมารยาทไทย
(ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ)

81 คน

81 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

26 ม.ค. 58
ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,903 คน 1,028 คน
15 ธ.ค. 57
ณ หองปฏิบัติการ
ผา 244
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,903 คน 899 คน
29 ธ.ค. 57
ณ หองเรียนแต
ละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

- 252 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก
17 โครงการ
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ผูเรียนทุกคนเขารวม
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
โครงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
ครู และ บุคลากร
เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
ทุกคนเขารวมโครงการ
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินผล
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
และสรุปผลโครงการโดยใช
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หลักการ PDCA เปนรูปเลม
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
จํานวน 17 โครงการ
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม
การสงเสริมใหสมาชิกใน
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
องคกรนําหลักประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ไปใชในชุมชนและสังคม
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โดยรอบอยางตอเนื่อง
มีระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.75
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.) = .443

- 253 สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.1
การจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.1
-

- 254 ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลกในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ
สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม โดย
ครูและบุคลากรฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมิน
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแนวนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตางๆจัดกิจกรรมสงเสริม
การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชมรม
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
เนนการมีสวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 6 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ มากที่สุด
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
บุคลากร/
นักเรียน – นักศึกษา
เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 731 คน

1.

โครงการรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
(ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ)

2.

โครงการ SPVC MODERN
(ชมรมวิชาชีพการบัญชี)

81 คน

81 คน

1,903 คน

964 คน

3.

โครงการความคิดสรางสรรค
81 คน
หัวขอ Package สูความเปนเลิศ
(ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด)

81 คน

1,903 คน

728 คน

4.

โครงการ MR. & MISS อาชีวรีไซเคิล 81 คน
(ชมรมวิชาชีพการออกแบบ)

81 คน

1,903 คน

854 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
2 มิ.ย. 57
ณ หองเรียน
แตละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
8 ธ.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
22ธ.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
27 ต.ค.57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

- 256 -

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

5.

โครงการ โมบายรีไซเคิล
(ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ)

6.

โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(ชมรมวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย)

ครู – อาจารย
บุคลากร/
นักเรียน – นักศึกษา
เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 893 คน

81 คน

81 คน

1,903 คน 1,041 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
2 มิ.ย. 57
ณ หองเรียนแต
ละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
3 พ.ย. 57
ณ
หองปฏิบัติการ
ผา 244 และ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

- 257 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผลการดําเนินการ
6 โครงการ
ผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ
ครู และ บุคลากร
ทุกคนเขารวมโครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผล
และสรุปผลโครงการโดยใช
หลักการ PDCA เปนรูปเลม
จํานวน 6 โครงการ
มีการสงเสริมใหสมาชิกใน
องคกรเขารวมฟนฟู
สิ่งแวดลอมที่
ทรุดโทรมใหเจริญขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.80
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) =.497

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

- 258 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.2
การจัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.2
-

- 259 ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุ บํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการกิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมารคา (Rating scale) 1-5 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานกีฬาและนันทนาการตามแนวนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข จึง
ไดกําหนดกิจกรรมดังกลาว
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริม
การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานการกีฬาและนันทนาการ ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชาไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชมรม
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1.วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ โดยเนนการมีสวนรวมของ
ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 12 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับ ดีมาก
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
บุคลากร/
เจาหนาที่

เขารวม
โครงการ
โครงการสืบสานตํานานเพลงพื้นบาน 81 คน 81 คน
(ชมรมวิชาชีพคหกรรม)
ทั้งหมด

1.

นักเรียน – นักศึกษา
ทั้งหมด
1,903
คน

เขารวม
โครงการ
751 คน

2.

โครงการเขียวเหลืองรวมใจตานภัย
ยาเสพติด
(ชมรมวิชาชีพการบัญชี)

81 คน

81 คน

1,903 คน

751 คน

3.

โครงการ RECREATION IN SPVC
81 คน
HOUSE
(ชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด)

81 คน

1,903 คน

717 คน

4.

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสูสากล
(ชมรมวิชาชีพการทองเที่ยว)

81 คน

81 คน

1,903 คน

751 คน

5.

งานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทยและการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ฯ ระดับหนวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2557

130 คน

130 คน 1,903 คน 1,903 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
9 มิ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
16 มิ.ย. 58
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
11 ส.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
16 มิ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
31 ต.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

6.

งานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทยและการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ฯ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2557
การแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา
ใบมะขามเกมส ตอตานยาเสพติด
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปการศึกษา 2557

7.

ครู – อาจารย
บุคลากร/
นักเรียน – นักศึกษา
เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 1,903 คน
คน

130 คน

130 คน

1,903
คน

1,903 คน

8.

โครงการเผยแพรภาษาตางประเทศ
สูอาชีพ
(ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ)

81 คน

81 คน

1,903
คน

751 คน

9.

โครงการอาชีวะสืบสานลูกทุงไทย
(ชมรมวิชาชีพการออกแบบ)

81 คน

81 คน

1,903
คน

736 คน

10.

โครงการ SPVC MODERN
(ชมรมวิชาชีพการบัญชี)

81 คน

81 คน

1,903
คน

964 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
12 พ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
28 ก.ค. ถึง
1 ส.ค. 57
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
27 ต.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
3พ.ย. 57
ณ หองสรอย
อินทนิล
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
8 ธ.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

11.

โครงการ EXERCISE BY DANCE
(ชมรมวิชาชีพการทองเที่ยว)

12.

โครงการโตวาทีภายใตหัวขอ
โลกโซเชียลกับโลกแหงความเปน
จริง
(ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก)

ครู – อาจารย
บุคลากร/
นักเรียน – นักศึกษา
เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 1,391 คน

81 คน

81 คน

1,903 คน

899 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
11 ส.ค. 57
ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
26 ม.ค. 58
ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
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ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
ไมนอยกวา 5 โครงการ
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม
ดานกีฬาและนันทนาการ
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานกีฬา
และนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผลการดําเนินการ
12โครงการ
ผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ
ครู และ บุคลากร
ทุกคนเขารวมโครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผล
และสรุปผลโครงการโดยใช
หลักการ PDCA เปนรูปเลม
จํานวน 12 โครงการ
มีการสงเสริมใหสมาชิกใน
องคกรทุกคนรักในการกีฬา
และนันทนาการเสมอมา
มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.97
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)=.235

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

- 264 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.3
การจัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.3
-

- 265 ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการกิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในการศึกษาทุกคน
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี
และมีความสุข
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตางๆจัดกิจกรรมสงเสริม
การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชาไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2557วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชมรม
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1.วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนนการมีสวนรวมของ
ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 20 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากที่สุด
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
นักเรียน – นักศึกษา
บุคลากร/เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 769 คน

1.

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2557

2.

โครงการงานสวยดวยมือเรา
(ชมรมวิชาชีพคหกรรม)

81 คน

81 คน

3.

พิธีแหเทียนจํานําพรรษาเนื่องใน
วันเขาพรรษา ประจําป 2557

81 คน

81คน

4.

โครงการสืบสานตํานานเพลง
พื้นบาน
(ชมรมวิชาชีพคหกรรม)

81 คน

81 คน

5.

โครงการสืบสานงานของไทย
(ชมรมวิชาชีพคหกรรม)

81 คน

81 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

27 เม.ย. 57
ถึง
5 พ.ค. 57
ณ วัดตาลเอน
อําเภอบางปะหัน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1,903 คน 734 คน
12 พ.ค. 57
ณ หองเรียน
แตละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,903 คน 1,903คน
10ก.ค. 57
ณ วัดพระรูป
จังหวัดสุพรรณบุรี
1,903คน 739 คน
9 มิ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,903คน 948คน
19 ม.ค.58
ณ หองเรียน
แตละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

- 267 -

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
นักเรียน – นักศึกษา
บุคลากร/เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 736 คน

6.

โครงการสืบสานตํานานเพลงลูกทุง
(ชมรมวิชาชีพการออกแบบ)

7.

โครงการโตวาทีภายใตหัวขอ
โลกโซเชียลกับโลกแหงความเปน
จริง
(ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก)

81 คน

81 คน

1,903 คน

8.

โครงการรอยดวงใจสรางรายไดดวย
108 อาชีพ
(ชมรมวิชาชีพผาและเครื่อง
แตงกาย)

81 คน

81 คน

1,903 คน

9.

โครงการประกวดมารยาทไทย
(ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ)

81 คน

81 คน

1,903 คน

10.

โครงการ SPVC MODERN
(ชมรมวิชาชีพการบัญชี)

81 คน

81 คน

1,903 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

10 พ.ย. 57
ณ หองสรอย
อินทนิล
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
899 คน
26 ม.ค. 58
ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,028 คน
15 ธ.ค. 57
ณ หองปฏิบัติการ
ผา 244
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
899 คน
29 ธ.ค. 57
ณ หองเรียนแต
ละชมรม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
964 คน
8 ธ.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
นักเรียน – นักศึกษา
บุคลากร/เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 728 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

11.

โครงการความคิดสรางสรรค
หัวขอ Package สูความเปนเลิศ
(ชมรมวิชาชีพการขายและ
การตลาด)

12.

โครงการ MR. & MISS
อาชีวรีไซเคิล
(ชมรมวิชาชีพการออกแบบ)

13.

โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(ชมรมวิชาชีพผาและเครื่อง
แตงกาย)

81 คน

14.

โครงการเสริมสรางภูมิปญญา
ตอบปญหาทางวิชาการ
(ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ)
โครงการ RECREATION IN SPVC
HOUSE
(ชมรมวิชาชีพการขายและ
การตลาด)

81 คน

81 คน

81 คน

1,903 คน

717 คน

11 ส.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสูสากล
(ชมรมวิชาชีพการทองเที่ยว)

81 คน

81 คน

1,903 คน

751 คน

16 มิ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

15.

16.

81 คน

22ธ.ค. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
81 คน 1,903 คน 854 คน
27 ต.ค.57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
81 คน 1,903 คน 1,041 คน
3 พ.ย. 57
ณ หองปฏิบัติการ
ผา 244 และ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
81 คน 1,903 คน 728 คน
23 มิ.ย. 57
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ครู – อาจารย
นักเรียน นักศึกษา
บุคลากร/เจาหนาที่
เขารวม
เขารวม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
81 คน 81 คน 1,903 คน 751 คน

17.

โครงการเขียวเหลืองรวมใจตานภัย
ยาเสพติด
(ชมรมวิชาชีพการบัญชี)

18.

การแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา
ใบมะขามเกมส ตอตานยาเสพติด
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปการศึกษา 2557

130 คน 130 คน

19.

โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
(ชมรมวิชาชีพการบัญชี)

81 คน

81 คน

20.

งานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย
และการแขงขันทักษะวิชาชีพ ฯ
ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2557

81 คน

81 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

16 มิ.ย. 58
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,903 คน 1,903 คน
28 ก.ค. ถึง
1 ส.ค. 57
ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,903 คน 734 คน
16 มิ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
1,903 คน 1,903 คน
12 พ.ย. 57
ณ โดมรวมน้ําใจ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

- 270 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
20 โครงการ
พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ผูเรียนทุกคนเขารวม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
โครงการ
ฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
ครู และ บุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
ทุกคนเขารวมโครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โครงการ ตาม
สถานศึกษามีการประเมินผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
และสรุปผลโครงการโดยใช
สถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักการ PDCA เปนรูปเลม
จํานวน 20 โครงการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สมาชิกทุกคนมีความ
สถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตระหนัก รักและเขาใจใน
พอเพียง และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.98
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) = .178

สรุป ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

- 271 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

แหลงขอมูล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จุดเดนตามตัวบงชี้ 6.4
การจัดกิจกรรมการสงเสริมดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.4
-

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 272 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

1 6.1ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก
ดี
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
พอใช
สงเสริมการปกครองระบอบ
ตองปรับปรุง
ประชาธิปไตยอันมี
ตองปรับปรุงเรงดวน
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
ดี
อนุรักษสิ่งแวดลอม
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
6.3 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
สงเสริมดานการกีฬาและ
ดี
นันทนาการ
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
6.4 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา
ดี
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน

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

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดําเนินงาน


ผลการ
ประเมิน
ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก

- 273 มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
สถานศึกษา จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ประกอบดวย ผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ในการเขามามีสวนรวม มีบทบาทในการ
ประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ดังนี้
1. สถานศึก ษากํา หนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา โดยมี ความสอดคล องกับ มาตรฐาน
การศึกษาของการอาชีวศึกษา ป 2555 ทั้งนี้บุคลากรทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบวงจร
คุณภาพ
2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ป 2555-2557 โดยการ
มีสวนรวมของทุกฝาย เพื่อใหแผนมีความครบถวนในทุกดาน ทั้งการจัดการศึกษา การบริการ กิจกรรมตาง ๆ
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. สถานศึ ก ษามี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยต น สั ง กั ด ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
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 และแผนก
วิชา พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตลอดจนมีระบบของการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได
ปฏิบัติเปนระยะ ซึ่งมีขอมูลรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานที่ชัดเจนในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในฝาย งาน แผนกวิชา และรายบุคคล โดยทุกฝายมีการ
จัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษา นอกเหนือจากการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมเปน
ระยะแลว ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานวามีจุดเดน จุดที่ตองพัฒนาอยางไร เพื่อหาแนวทางการ
พัฒ นาให เ กิด ประสิ ทธิ ภ าพอย างต อเนื่ อง โดยกําหนดโครงการ / กิจ กรรมในแผนปฏิ บั ติ การประจํ าป
งบประมาณในปถัดไป
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ในดานประชุมคณะกรรมการ
บริ หารสถานศึกษา การประชุมครูทุกภาคเรี ยน การประชุ มผู ป กครอง ชี้ แจงการแสดงความคิด เห็ น การ
นําเสนอผลขอมูลดวยวาจา และลายลักษณอักษร ตลอดจนการปรับและพัฒนา สงเสริม สนับสนุนงบประมาณ
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พื้นฐานที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนปจจุบัน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกภาคสวนเปน
หลัก
7. การใหบริการขอมูลกับหนวยงาน สถานศึกษาภายนอก บุคลากรในสถานศึกษา โดยเปนแหลงการ
เรียนรู การคนควาดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่
ผานมา
8. ทําการเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพสูสาธารณชน นักเรียน ผูปกครอง
9. การอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยทุก
ฝายมีสวนรวมนั้น สงผลใหสถานศึกษามีขอมูลและรางวัลแหงความสําเร็จดังนี้
1. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2555 – 2557
4. แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2557 และ 2558
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ
6. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป 2555-2557
7. ผลการสํารวจประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป 2555-2557
8. คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. สรุปผลความพึงพอใจตอระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชาและรายบุคคล
11. ผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอคูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา และ
ครู ปการศึกษา 2555-2559
12. สรุปเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ป 2555-2556 ตามประเด็นการพิจารณา
13. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการประจําป
14. สรุปโครงการที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
15. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ป 2555-2557
16. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ป 2557
17. สรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา พรอมขอเสนอแนะ ปการศึกษา 2557
18. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 855/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2557
19. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 6/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานอบรมความรูคูประกัน
คุณภาพอาชีวศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา
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15. รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล
16. รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา
17. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
18. บันทึกขอความ / เอกสารคําสั่งที่เกี่ยวของตาง ๆ
19. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2557
20. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
21. รายงานการประชุมครู อาจารย
ซึ่งจากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่องนั้น สงผลใหการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับดี ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบประกัน
คุณภาพในระดับมาก ตลอดจนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และการไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการลง
นามความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ตลอดจนการลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาไทย
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่
1.

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

2

สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

-

3

สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

-

-

-

ผลการดําเนินการ
มาตรฐานการศึกษาของ
อาชี ว ศึ ก ษาจํ า นวน 7
มาตรฐาน 35 ตั ว บ ง ชี้
เ พิ่ ม เ ติ ม ส ถ า น ศึ ก ษ า
จํานวน 2 ตัวบงชี้
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
จัดการศึกษา
ป 2555-2557
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
855/2557
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
265/2558
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
266/2558
รายงานการตรวจประเมิน
รายงานผลการดําเนินงาน
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ประเด็นการพิจารณา
-

4

สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

-

5.

สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

-

-

-

-

ผลการดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ
2557
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง ปการศึกษา 2557
ของสถานศึกษา /
แผนกวิ ช าและของครู
รายบุคคล
การเพิ่มครูดานบัญชี
การเพิ่มครูสังคม
การเพิ่มครูดาน
คอมพิวเตอร
ผลการทดสอบ V-Net
อยูในระดับดี
การเปดสอนแผนกวิชา
ธุรกิจคาปลีก
มีครูตางประเทศสอนดาน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน
การลงนามความรวมมือ
ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาไทย กับนคร
เทียนจิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวนสถานประกอบการ
ที่ลงนามความรวมมือดาน
การจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีจํานวน 191 แหง
นักเรียน นักศึกษาไดรับ
การตรวจสุขภาพ
รอยละ 100
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ของทุกฝาย และปฏิบัติ จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

ปฏิบัติ 5 ขอ

 พอใช

ปฏิบัติ 5 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ปฏิบัติ 5 ขอ

 ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 5 ขอ

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)

 ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 5 ขอ
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
1 การเพิ่มทักษะดานภาษา
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ความตระหนัก
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้ง
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ในรูปของการพัฒนา การกําหนดโครงการ/กิจ กรรม การวิจัย และนําผลมา
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความพยายาม
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในทุกฝาย งาน แผนกวิชา โดยทําการสรุปผลการ
ดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงาน 5 บท และนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
จากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่องนั้น สงผลใหสถานศึกษา
ไดรับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ “หองเรียนพุทโธโลยี”
2. ได รั บ ผลการประเมิ น การดํ าเนิ น โครงการบ ม เพาะผู ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาแบบครบวงจร
สถานศึกษากลุมภาคกลาง ระดับภาค ระดับ 4 ดาว ระดับชาติ 4 ดาว ปการศึกษา 2557
3. ไดรับรางวัลดีเดนการประกวดธนาคารโรงเรียน สงเสริมการออม ปการศึกษา 2557
4. ไดรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5. ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเมินหนวยมาตรฐานและสมาชิกดีเดน ระดับภาค ภาคกลาง
ป 2557
6. ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ ระดับ 4 ดาวในระดับ
ภาคและระดับชาติ ปการศึกษา 2557
7. การจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องใน “งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ณ อาคารเอกซซิบิชั่น ฮอล
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
8. รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ ประจําปการศึกษา 2557
9 .สถานศึกษาลงนามความรวมมือ เพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาไทย กับ Tianjin Youth
Professional College} P.R. China และ Tianjin Modern Vocational Technology College, P.R.
China ณ นครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
10. นักเรียนไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2557 ในระดับ ปวช. และ ปวส.
11. นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล ประจําป 2557 (นายสุจิโรจน สิทธิมาศ) และไดเปนตัวแทนไปดูงานและอบรมยังประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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หนองคาย (นายภูมิรัตน รัตนวรพงษ และนางสาวบงกช แกวปาน)
รวมทั้งผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบประกันคุณภาพในระดับมาก และนักเรียน นักศึกษาไดรับ
รางวัลตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และชาติอยางตอเนื่อง
ระดับคุณภาพ
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
5.2
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

5.1

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.
5.

ผานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก
สถานศึกษา ครูและนักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
สถานศึกษารวมกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจโรงแรม
สถานศึกษาเพิ่มปริมาณผูเรียนดานระบบทวิภาคีในระดับ ปวช. ปวส.
การลงนามความรวมมือดานการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาไทยกับสถานศึกษา ณ นครเทียนจิน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

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
ดี
เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
พอใช
24 – 29 ตัวบงชี้
4
ดี

ตองปรับปรุง
18 – 23 ตัวบงชี้
3
ตองปรับปรุงเรงดวน
12 – 17 ตัวบงชี้
2
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, 1.4, 1.5, 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
4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
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 จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนงาน พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00
4. สอนปรับพื้นฐาน
5. สอนซอมเสริม
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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. การเยี่ยมบาน
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. การประเมินโครงการวิชาชีพ
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. การลงนามความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
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. พัฒนาผูเรียนใหมคี ุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาสูสถานประกอบการ
5. การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
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. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและผูเ รียนที่มีตอเอกลั 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

- 287 4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3.1 ความชวยเหลือทางดานอัตรากําลังครูผูสอนคณิตศาสตร
4.3.2 ความชวยเหลือทางดานอัตราครูผูสอนคอมพิวเตอร
4.3.2 การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
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นักเรียนนักศึ
กศึกษารางวัลพระราชทาน

12 สิงหามหาราชินี

5 ธันวามหาราช

สัปดาหเคกและของขวัญปใหม 2558

หองเรียนพุทโธโลยี

หองเรียนภาษาจีน
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ÇÔÊÂÑ ·ÑÈ¹ (Vision)
¼ÅÔµáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡íÒÅÑ§¤¹ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ´Ò¹¸ØÃ¡Ô¨áÅÐºÃÔ¡ÒÃµÒÁ¤Ø³ÇØ²ÔÇÔªÒªÕ¾
¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Mission)
1. ¨Ñ´áÅÐÊ§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ½ ¡ÍºÃÁÇÔªÒªÕ¾´Ò¹¸ØÃ¡Ô¨áÅÐºÃÔ¡ÒÃãËÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÒÁËÅÑ¡»ÃÑªÒ
àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
2. ÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í áÅÐ¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔªÒªÕ¾´Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
3. ÇÔ¨ÑÂÊÃÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÍ§¤¤ÇÒÁÃÙ ´Ò¹¸ØÃ¡Ô¨áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
4. ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡ºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃºÒ¹àÁ×Í§·Õè´Õ
»ÃÑªÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ (College Philosophy)
¤ÇÒÁÃÙ´Õ ÁÕÇÔ¹ÂÑ ¹éíÒã¨¹Ñ¡¡ÕÌÒ
(Excellence in Knowledge. Sportmanship. and Discipline)
àÍ¡ÅÑ¡É³¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ (College Uniqueness)
¡Ô¨¡ÃÃÁà´¹ à¹¹·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾
(Outstanding Activities and Professional Skills)
ÍÑµÅÑ¡É³¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (Student Identity)
·Ñ¡ÉÐ´Õ ÁÕÇÔ¹ÑÂ
(Excellence in Skills and Discipline)

