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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย 72000
โทรศัพท (035) 511355 โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2484 ในนามโรงเรียนการชางสตรีสุพรรณบุรีและไดรับการ
ปรับปรุงและยกฐาน ะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 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
อาคารเฉลิมพระเกียรติ , หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค, ธนาคารโรงเรียน
2. หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา
- แฟชั่นและสิ่งทอ
- อาหารและโภชนาการ

-

- คหกรรมศาสตร

-

พาณิชยกรรม

- พณิชยการ

ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

การโรงแรม
การทองเที่ยว

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

สาขางาน
เสื้อผาแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ,
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงาน
ประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
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ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา
- อาหารและโภชนาการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ
(ปวส.)

-

สาขางาน
- อาหารและโภชนาการ
(ทวิภาคี)
- การประกอบอาหาร
การบริหารงานคหกรรม - คหกรรมการบริการ
ศาสตร
การบัญชี
- การบัญชี
การตลาด
- การตลาด
การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการธุรกิจคาปลีก - ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
(ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
- การทองเที่ยว (ทวิภาคี)

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา)
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 255
8 - 2560
ซึ่งไดจากความคิดเห็น การมีสวนรวมของครู – อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญ
ของเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
1. ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
ดานธุรกิจและบริการ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. ผูเรียน ผูสอน มีจิตสํานึกใน ความรักชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษและ
สิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลาย สอดคลองกับความตองการของชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลง
4. ผูเรียน ผูสอน มีวิธีคิดอยางเปนระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางสรางสรรค และนํา
ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ไปใชในการพัฒนา สังคม และประเทศชาติ
5. ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ
ใหมีคุณภาพมาตรฐานวิชีพอยางเทาเทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได
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วิธีดําเนินงาน
1. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของระบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
2. การประชุมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน โดยฝายบริหาร
3. ทําคําสั่งมอบหมายหนาที่บุคลากรใหดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน
4. มีระบบการติดตาม การรายงานขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. การประชาสัมพันธการดําเนินการของสถานศึกษาตามชองทางการสื่อสารตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
6. สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
4. จุดเดน
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2554
2. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2558
3. ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับดีมาก คาคะแนนเทากับ 93.53
4. ไดรับรางวัลระดับประเทศ ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดนดานคุณธรรม
จริยธรรม พ.ศ. 2558 จากธนาคารออมสิน
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําป 2558
6. นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2551-255 8 ทั้งในระดับ ปวช. และ
ปวส. เปนเวลา 8 ปติดตอกัน รวมจํานวน 12 คน
7. นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลนักศึกษาดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ
จากธนาคารออมสิน ป 2558
8. ไดรับรางวัล โรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก พ.ศ. 2554 - 2558 จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
9. ไดรับรางวัลดีเดนการประกวดธนาคารโรงเรียน สงเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
ประจําป 2558
10. ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเมินหนวยมาตรฐานและสมาชิกดีเดน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ป 2558
11. ลงนามความรวมมือ 4 แหง กับ องคการบริหารสวนตําบลไรรถ โรงเรียนปญญานุกูล โรงแรม
เดอะซายน และโรงแรม เดอะไทด รีสอรท
12. ลงนามความรวมมือ ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาไทยกับนครเทียนจิน ปการศึกษา 2557
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13. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ จากการประกวดหองเรียน Sience Tech
14. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลอดชองไรซเบอรรี่ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป
การศึกษา 2558
15. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผาลายไทย เนื่องในงานประกวด “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2558
16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟกะลา MUSICAL เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป
การศึกษา 2558
17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟกะลา MUSICAL การแขงขันนําเสนอองคความรู ภาค
ภาษาอังกฤษ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผาลายไทย การแขงขันนําเสนอ
องคความรู ภาคภาษาอังกฤษ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวด สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา
2558
19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ลอดชองไรซเบอรรี่ การแขงขันนําเสนอองคความรู
ภาคภาษาอังกฤษ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
20. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) ไดนําผลงานสิ่งประดิษฐเขารว มจัด
แสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2559 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จํานวน 4 ผลงาน ประกอบดวย ลอดชองขาวไรซเบอรี่ วิจิตร
ตระการเครื่องแขวนผาลายไทย โคมไฟกะลา Musical โตะคุณระเบียบ
21. รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา จังหวัดสุพรรณบุรี
22. การระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
23. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน แผนก/ งาน / สถานศึกษา และบุคลากร/นักเรียน
24. การออกหนวยบริการในการใหความรูกับประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ
25. วางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา
26. มีศูนยวิทยบริการเพื่อการบริการสืบคน ขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวยเทคโนโลยี
27. มีภูมิทัศนภายใน ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู
28. การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แผนกวิชา
29. นักเรียน นักศึกษามีทักษะตรงตามสาขาอาชีพที่ศึกษา โดยไดรับรางวัลระดับภาคและระดับชาติ
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30. รายงานวิจัยของครู นักเรียน นักศึกษา
31. ทุกแผนกวิชาจัดทําวิจัยสถาบัน
32. บุคลากรครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี
33. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย
34. ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มีการศึกษาตอในระดับที่สูงและตรงสาขา
35. สงเสริม สนับสนุนให ครูและนักเรียน นักศึกษา อบรมยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
- การเพิ่มอัตราครูประจําดานคณิตศาสตร
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เดิมชื่อโรงเรียนชางตัดเย็บเสื้อผา ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียน
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
ปการศึกษา 2534 วิทยาลัย
ฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษาปการศึกษา 2537 วิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2538 ขอยุบแผนกการบัญชี (ระดับ ปวท.) และไดขออนุมัติเปดสอน ปวส. แผนก
วิชาการเลขานุการ
ปการศึกษา 2538 เปดสอนหลักสูตร ปวช. 2538
ปการศึกษา 2539 เปดสอนหลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาล รวมกับสถานประกอบการ
โรงพยาบาลศุภมิตร (รับรุนแรก 13 คน)
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ปการศึกษา 2540 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2536 มาเปน ปวส. 2540
ปการศึกษา 2540 กรมอาชีวศึกษา มีการปรับปรุงระบบการรับนักเรียน นักศึกษาใหม ดําเนินการโดย
อาชีวศึกษาจังหวัด
ปการศึกษา 2541 เปดสอนสาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ระดับ ปวช.
ปการศึกษา 2543 ดําเนินการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ปการศึกษา 2543 เปดสอนระดับ ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ม. 6 ปวช. ตางสาขา
และผูมีวุฒิเทียบเทาเพิ่ม 1 หองเรียน
ปการศึกษา 2544 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวส. 2540
ปการศึกษา 2545 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร ปวช. 2538 ปวช. 2545 และ
ปวส. 2540
ปการศึกษา 2546 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร
ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ
ปวส. 2546
ปการศึกษา 2548 เปดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิ
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.
ปการศึกษา 2558 เปดสอนระดับ ปวส. สาขางานการทองเที่ยว ระบบทวิภาคี
ปการศึกษา 2558 เปดสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(ตอเนื่อง)
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย 72000
โทรศัพท (035) 511355โทรสาร 035-524022 Websites ://www.spvc.ac.th
พ.ศ. 2493 ไดรับเงินงบประมาณใหสรางอาคารเรียนใหม เปนอาคารไมโดยสรางติดดานถนนพระพันวษา
พ.ศ. 2495 ไดรับนักเรียนประจํา โดยดัดแปลงอาคารเรียนหลังเกาที่ไดรับโอนจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
มาเปนเรือนนอนของนักเรียนประจํา ในระยะนี้ทางโรงเรียนเปดสอนนักเรียน ตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
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พ.ศ. 2496 ไดรับงบประมาณใหสรางอาคารอีกหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้สรางติดถนนพระพันวษาคูกับอาคาร
หลังแรก
พ.ศ. 2502 ไดสรางอาคารเรือนไม 2 ชั้น ทางดานหลังของโรงเรียน และบานพักครูอีก 1 หลัง
พ.ศ. 2510 ไดรับคําสั่งใหยกเลิกการเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ 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
อาคารคหกรรมเพิ่มเติมอีก 2 หนวย เปนตึก 2 ชั้น ตอจากหนวยแรกและเปดใชเมื่อตนป
การศึกษา 2522
พ.ศ. 2523 ไดรับเงินงบประมาณสรางบานพักครูแบบแฟลต 4 หนวย
พ.ศ. 2526 ไดรับเงินงบประมาณสรางอาคารเรียน4 ชั้น โดยรื้ออาคารเรียนดานหลังและบานพักครู1 หลัง
พ.ศ. 2528 ไดสรางบานพักครูแบบแฟลต 16 หนวย
พ.ศ. 2530 ไดสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น โดยชั้นลางเปนหอประชุมและโรงอาหารไดสราง
อาคาร 1 หลัง คาวัสดุกอสรางใชเงินบํารุงการศึกษา ใหนักการภารโรงกอสรางอาคารนี้เปน
หองปฏิบัติการเบเกอรี่
พ.ศ. 2531 สรางพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา พรอมที่ประดิษฐานดวยเงินบริจาคจัดตั้งมูลนิธิ
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
บอกหมวดหมูหนังสืออางอิง มุม มสธ. และวารสารเย็บเลมเปดใหบริการหอง
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
เรียนรูดวยตนเองและหองโฮมเธียเตอร ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติไดสรางหอง
ประชาสัมพันธและหองพักอาจารยเวร
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พ.ศ. 2548

ดําเนินการกอสรางฐานพระวิษณุกรรม และกั้นหองใตอาคารเฉลิมพระเกียรติสําหรับเปนที่
ประชุมของนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. 2550 สรางสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคั้นน้ําสมอัตโนมัติ” ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาค ประเภทสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
พ.ศ. 2551 พัฒนาสวนหยอม อาคารเรียน หองปฏิบัติการ
พ.ศ. 2552 ปรับปรุงบริเวณใตอาคารเฉลิมพระเกียรติใหเปนหองประชุม และเปลี่ยนชื่อเปนหองประชุม
สรอยอินทนิล และหองโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนหองประชุมพวงชมพู
พ.ศ. 2553 - ปรับปรุงหองประชาสัมพันธเปนธนาคารโรงเรียน
- จัดสรางหองประชาสัมพันธ หองรับรองผูปกครอง และติดรั้วดานหนาวิทยาลัยฯ
พ.ศ. 2554 จัดสรางหองอินเตอรเน็ต จํานวน 1 หอง บริเวณอาคาร 1 ชั้นลาง
พ.ศ. 2555 เปดทําการสอนสาขางานธุรกิจอาหาร
พ.ศ. 2556 เปดทําสอนการแผนกวิชาการโรงแรม สาขางานธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2556 จัดสรางฐานพระวิษณุกรรม บริเวณหนาอาคาร 2
พ.ศ. 2557 เปดทําการสอนแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
จัดทําหองประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 ใชชื่อวาหองพุทธรักษา
พ.ศ. 2558 - จัดทําหองเรียนวิทยาศาสตรใชชื่อวา หอง “Sience Tech”
- จัดสรางอาคารเรียน 5 ชั้น ใชชื่อวา อาคารเฉลิมพระเกียรติ
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรตัี ้งอยูเลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตําบลทาพี่เลี้ยงอําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โทรศัพท (035) 511355โทรสาร 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
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อยูหางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ 107 กิโลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดนครปฐม
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
ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวยเชื้อชาติไทย พวน จีน ลาว กะเหรี่ยง โดยกระจัด
กระจายอยูในทองที่อําเภอตาง ๆ โดยชนกลุมนอยที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตสุพรรณบุรี ปจจุบันไดมีการ
ผสมกลมกลืนจนกลายเปนคนเชื้อชาติไทยในปจจุบัน
การปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 108 ตําบล 994 หมูบาน 20 เทศบาล
106 องคการบริหารสวนตําบล (อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอสามชุก อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภออูทอง
อําเภอดานชาง อําเภอบางปลามา อําเภอศรีประจันต อําเภอดอนเจดีย อําเภอสองพี่นอง
และอําเภอ
หนองหญาไซ)
ขอมูลดานประชากร
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งหมด 849
,699 คน แยกเปนชาย 411,295 คน หญิง 438 ,404 คน
ความหนาแนนของประชากร 161 คน ตอตารางกิโลเมตร
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น
76,630,808.16 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558
รายการ
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา)
2. งบดําเนินงาน
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป)
2.2 คาสาธารณูปโภค
3. คาเสื่อมราคา
4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 คาจัดการเรียนการสอน
4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
5.1 เงินอุดหนุนทุนนักเรียนเรียนดีแตยากจน
5.2 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
5.3 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
5.4 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center )
5.5 สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
5.6 จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
5.7 ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
5.8 ผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
5.9 เพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักศึกษาอาชีวะ
5.10 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
5.11 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
5.12 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
5.13 สงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน
ในสมรรถนะความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
5.14 ยกระดับคุณภาพการวัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
39,708,976.71
15,925,676.39
13,364,809.16
2,560,867.23
3,660,557.91
13,873,035.85
7,652,650.00
6,220,385.85
3,462,561.30
30,000.00
84,693.76
75,000.00
249,999.34
104,975.80
227,500.00
120,000.00
32,000.00
2,110,450.00
40,000.00
307,200.00
46,000.00
14,742.40
20,000.00
76,630,808.16
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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
2558 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
110
469
72
348
56
336
238
1,153
43
221
28
187
71
408
309
1,561

รวม

เทียบโอน
ชาย
หญิง
-

ชาย
110
72
56
238
43
28
71
309

-

หญิง
469
348
336
1,153
221
187
408
1,561

ทั้งหมด
579
420
392
1,391
264
215
479
1,870

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

หลักสูตร

1/58

ระยะสั้น 30 ช.ม.

1/58
1/58

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

11 พ.ค. –
19 ก.พ. 59

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา
ผาและเครื่อง
แตงกาย
คหกรรม
อาหาร
งานประดิษฐ
จากผา

จํานวน
รายวิชา
1
1
1
1

ชาย
12

จํานวนผูเรียน
หญิง
16

รวม
28

13
9
42

12
16
33

25
25
75
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ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

ฝายผูบริหาร

5

5

-

-

1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

22

14 1

7

แผนกวิชาคหกรรม

4

4

-

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

2

2

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

4

แผนกวิชาการบัญชี

-

-

1

4

-

-

-

8 14 -

7 15 -

1

8 5

-

1

7

-

-

4

-

1

3

-

-

2

2

-

-

-

-

3

2

3

-

-

2

-

1

1

-

-

-

-

4

-

-

-

4

-

-

4

-

-

3

1

-

-

-

11

7

1

3

2

9

-

5

6

-

-

5

1 1 1

3

แผนกวิชาการขายและการตลาด

5

4

-

1

-

5

-

-

5

-

-

4

1

-

-

1

แผนกวิชาการเลขานุการ

7

3

-

4

1

6

-

4

3

-

-

2

1

-

-

4

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

11

7

1

3

5

6

1

5

6

-

-

4

3

-

1

3

แผนกวิชาการโรงแรม

3

2

1

-

-

3

-

1

2

-

2

-

-

-

1

1

แผนกวิชาการทองเที่ยว

3

3

-

-

1

2

-

1 2

-

2

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

3

3

-

-

-

2

1

1

-

1

1

1

-

-

-

87

58 4 24 23 66 2 31 55 -

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

7 35 20 1 4 21

- 14 -

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
1
3
1
7
3
1
1
42

เพศ

วุฒิการศึกษา

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

สถานภาพ

1
1

1
1
1
1
1
5

1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
7
2
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
32

1
1
1
3
1
7
3
17

3
1
1
1
1
1
2
1
1
12

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

-

- 15 1.3 ระบบโครงสรางบริหาร

เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้
โครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

- 15 -

- 16 1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปการศึกษา 2558
• สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2554
• สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2558
• นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2551 – 2558 รอบเวลา 8 ปติดตอกัน
จํานวน 12 คน
• รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรมจากธนาคารออมสิน โครงการประกวด
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ปการศึกษา 2558
• รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
• รางวัลดีเดนการประกวดธนาคารโรงเรียน สงเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
• ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประเภท
สามัญสัมพันธ หอง “Sience Tech” ปการศึกษา 2557
• การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ป 2558 อยูในระดับดีมาก
• นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2558
นายสุจิโรจน สิทธิมาศ
• รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม จากธนาคารออมสิน รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการประกวด สถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม
ปการศึกษา 2558
นางสาวกันตกมล ไทยวงษ
• รางวัลเยาวชนดีเดนดานการนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
นายสุจิโรจน สิทธิมาศ
• รางวัลเยาวชนดีเดน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
นางสาวพรพิมล วงษพันธุ
• รางวัลเยาวชนดีเดน จากจังหวัด สุพรรณบุรี ประจําป 2558
นางสาวกันตกมล ไทยวงษ

- 17 • รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําป 2558
• รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง องคการมาตรฐานดีเดน ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ
ครั้งที่ 25 ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลเขารอบ 1 ใน 20 ทีมสุดทาย ระดับประเทศ “โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการ
เปนผูประกอบการ” โดยสงประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑขาวตังไรซเบอรรี่หนาปลาสลิดหยอง
น้ําพริกเผา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและไดรับรางวัลทัศนศึกษาดูงานประเทศ
มาเลเซียและสถาบัน ITE ประเทศสิงคโปร
บุคลากรดีเดน
- รางวัลครูชุมชนคนสรางชาติตามรอยเจาฟาผูทรงเปนครูแหงแผนดิน จากทานหญิง
(หมอมเจา) ประภาพันธุ ภาณุพันธุ กรโกสียกาจ ผูมีคุณูปการตอการศึกษาของชาติ ประจําป 2558
ประทาน ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
นางณัฐญา อัมรินทร
- รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐของใชภายในบานจากวัสดุเหลือใชระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
(ปวช. ) ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี ใน
โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 2558ใหไว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา อยูสําราญ
- ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา ใหไว ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางสาวฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ
- ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี ”
6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ พันธนิตย

ประจําป 2558 จากครุสภาใหไว ณ วันที่

นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช
- รางวัลครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดีเดน จากคุรุสภาใหไว ณ วันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
นายสุทธิ อัมรินทร

- 18 - รางวัลครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะดีเดน จากคุรุรสภาใหไว ณ วันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
นางพรสรรค สระบัว
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําป 2558
จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม 2559
นางสาวฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ
นางทองพราว ฮวบหิน
นางภิญญดา อยูสําราญ
นางพรสรรค สระบัว
นางกานตสิรี อูอรุณ
นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ
นางราตรี พรหมแทน
นายสฤษดิ์ มาตกุล
นางอารยา เจริญพร
นางสาวรัชดาภรณ ตันติกําธน
นางสาวสมฤดี คําภาษี
นายคมสันต พรหมศร
นายสมภพ อุตสาหะ
นายธัฐเชษฐ ชวยค้ําชู
นายเศวตโชติ บุญจีน
นายจารึก
นางสาวสุพิชญา รักแดง
นายชนาวุฒิ มูลจันทร
นางสาวศิริภา จิตผอง
นางสาวกนกพร นอยแสง
นายรัฐนันท เสียงเสนาะ
นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช
นางสาววรารัตน โรจนทนงค

ศรีนาค

- 19 นางจินดา สิงหเสริมวงษ
นางสาวธนาภา แกวมณี
นางสาวเกสร อินทรสวาง
นายพัชรวัฒน สกุลพราหมณ
ผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐของใชภายในบานจากวัสดุเหลือใช ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา (ปวช.) จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสุพรรณบุรี
ในโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัดสุเหลือใชป 2558 ใหไว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นายรักษิต บุญนาค
- รางวัล นักเรียน นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรมจากธนาคารออมสิน โครงการประกวด
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ปการศึกษา 2558
นางสาวกันตกมล ไทยวงษ
- นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ในการแขงขันกีฬา “อาเซียนสกูลเกมสครั้งที่ 7” ประจําป 2558
ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประเภทกีฬา เนตบอล
นางสาวธนัฏฐา ขวัญกุล

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลอดชองไรซเบอรรี่ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผาลายไทย เนื่องในงานประกวด “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟกะลา MUSICAL เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป
การศึกษา 2558

- 20 • รางวัลชนะเลิศ โคมไฟกะลา MUSICAL การแขงขันนําเสนอองคความรู ภาคภาษาอังกฤษ เนื่องใน
งานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผาลายไทย การแขงขันนําเสนอองคความรู
ภาคภาษาอังกฤษ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ลอดชองไรซเบอรรี่ การแขงขันนําเสนอองคความรู ภาคภาษาอังกฤษ
เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ คนรุนใหม
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี “เด็กไทยรูเทาทันสื่อ” จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ป 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) ไดนําผลงาน
สิ่งประดิษฐเขารวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2559 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จํานวน 4 ผลงาน ดังนี้
•
•
•
•

ลอดชองขาวไรซเบอรี่
วิจิตรตระการเครื่องแขวนผาลายไทย
โคมไฟกะลา Musical
โตะคุณระเบียบ

- 21 ผลงานแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) (นายอภิสิทธิ์ จันทรเชียงศรี)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะกาแฟโบราณ (นางสาวกาญจนาพร เฮงตระกูล
และนางสาวรสสุคนธ เณรนุราช )
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ปวช. (นางสาวจิตติพร วรรณภูมิ และ นางสาวภัทราภรณ ไตรเวทย)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ปวส. (นางสาวศิริลักษ อินทญาติ และ นางสาวสุนิสา พุฒิวรรธนะ)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาท (นายณัฐพงศ แพจั่น และ
นางสาวอมรรัตน เกตุอุดม)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการองคการมาตรฐานดีเดน
(นางสาวณัฐกานต สาลีสาย นางสาวกันตกมล ไทยวงษ และ นายพิชยุตม ทับทองดี)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม
(นางสาวพิมพวิภา ไชยวิเศษ นางสาวธันยชนก เรืองศรี และ นางสาวจุฑาภรณ พิมพขันธ)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “การประยุกตดอกไม
แบบไทย” ระดับ ปวส. (นายจักรพงศ สุวรรณรัตน นางสาวสุภัทราชา สอนกลิ่น และ
นางสาวศิริรัตน มณีวงศ )
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม “โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการบัญชี” ระดับ ปวส. (นางสาวณัฐนันท น้ําใจดี นางสาววนัสนันท จินดานนท )
และ นางสาววนัสนันท จินดานนท )
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
(นางสาวกนกวรรณ แซแต นางสาวจารุวัลย ปาลกะวงษ และ นางสาวณัฐวรรณ ศิลาวัชรพล)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการประกอบอาหารเปนชุด (Set Menu) ระดับ
ปวช. (นายกฤษดากร โพธิ์ศรี นางสาวเบญจรัตน ธนะตระกูลพาณิช
และ นางสาวจรัสพรรณ แสงทอง)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะบารเทนเดอร (ชาย) (นายกฤษดา เรืองวิทย)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะบารเทนเดอร (หญิง) (นางสาวรัชนิกร ทองย้ํา)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
(นางสาวณัฐชา สุริยวงศ และ นายกิตินันท กุลพิพัฒนรัตน)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงสากล (หญิง) (นางสาวเจนจิรา ศักดาจรัส)
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– อาชีวศึกษา – เอสโซ ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุพรรณบุรี
• ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระดับปริมาณวิตามินซีในชาผลไมระดับ
ระดับ ปวส. (นางสาวนิศารัตน จงสมจิตร นางสาวปวันณา เทววุฒิศิริกุล และ
นางสาวฤดีรัตน บํารุงชนม)
• ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาคุณภาพชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพรอมชง
ระดับ ปวช. (นางสาวอัญชิสา ชวนเชาว นางสาวณัฐชา เกิดวัน และ นางสาวจาจุพร รื่นโพธิ์วงษ)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่องผลิตภัณฑสําเร็จรูปขาวไรซเบอรี่แคปซูลเพื่อสุขภาพ
ระดับ ปวช. (นางสาววรวรรณ รุงเรือง นางสาวรุงกัลยา อานคําหอม และ นางสาวจุฑารัตน
แตงทอง
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ปวช. (นางสาวจิตติพร วรรณภูมิ และ นางสาวภัทราภรณ ไตรเวทย)
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
(นางสาวณัฐชา สุริยวงศ และ นายกิตินันท กุลพิพัฒนรัตน)
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลอดชองไรซเบอรรี่ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผาลายไทย เนื่องในงานประกวด “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟกะลา MUSICAL เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป
การศึกษา 2558
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟกะลา MUSICAL การแขงขันนําเสนอองคความรู ภาคภาษาอังกฤษ
เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558

- 23 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผาลายไทย การแขงขันนําเสนอองคความรู
ภาคภาษาอังกฤษ เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ลอดชองไรซเบอรรี่ การแขงขันนําเสนอองคความรู ภาคภาษาอังกฤษ
เนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ คนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558

- 24 1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558 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 ทักษะดี มีคุณธรรม นําวิชาการ
วิสัยทัศน “องคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรม มุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและ
บริการ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ”
พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการใหความรู ทักษะ มีคุณธรรม
และ เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.
ปลูกจิตสํานึกใหรัก ชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.
สรางเครือขายความรวมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาดาน
ธุรกิจและบริการ
4.
สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ของครูและผูเรียนเพื่อพัฒนาองคความรู
ดานธุรกิจและบริการ
5.
จัดและสงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6.
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยใชหลัก
ธรรมมาภิบาล
เปาประสงค 1. ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. ผูเรียน ผูสอน มีจิตสํานึกใน ความรักชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและการเปลี่ยนแปลง
4. ผูเรียน ผูสอน มีวิธีคิดอยางเปนระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางสรางสรรค และ
นําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ไปใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานธุรกิจ
และบริการ ใหมีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพอยางเทาเทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได
เอกลักษณของสถานศึกษา

แหลงเรียนรู คูคุณธรรม นําวิชาชีพ

อัตลักษณของนักเรียน นักศึกษา ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม

- 26 2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับคุณภาพผูเรียน
โดยอิงผลการประเมิน
ระดับชาติ (V-NET) และการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ผูเรียนอยางนอย รอยละ 65
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ

1. เตรียมความพรอมเพื่อรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
2. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยูในระดับดี
มาก

1. ประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง
2. ฝกงานนักเรียน นักศึกษา
3. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
4. สัมมนาการฝกงาน
5. สํารวจความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพผูเรียน
6. ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
อาชีวศึกษา
7. ติดตามผูสําเร็จการศึกษา
8. สํารวจความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพผูเรียนให
สอดคลองกับตลาดแรงงงาน
อาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 3
ปรับปรุงระบบสงเสริมและ
สถานศึกษามีการสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมและ และพัฒนาผูเรียน รอยละ 5
คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2. กิจกรรมวันเขาพรรษา
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชและวัน
พอแหงชาติ
4. กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีและวันแมแหงชาติ
5. กิจกรรมไหวครู
6. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
7. สํารวจความพึงพอใจที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาดานการรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
8. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
9. สํารวจความพึงพอใจที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
10. การแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา
11. การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส
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เปาหมายความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
12. พัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศดานกีฬา
13. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
14. สํารวจความพึงพอใจที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาดานกีฬาและนันทนาการ
15. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
16. สํารวจความพึงพอใจที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
17. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
18. คัดกรองนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง

ยุทธศาสตรที่ 4
เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียน สถานศึกษามีการพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ
การสอนของครู
กระบวนการจัดการเรียนการสอ 2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
3. การประกวดแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
อยูในระดับดีมาก
4. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาแหลงเรียนรูและ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
เรียนรู

สถานศึกษามีการพัฒนาแหลง 1. ปรับปรุงภูมิทัศน
เรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 2. ปรับปรุงหองเรียน
3. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
ในระดับดีมาก

4. สวม HAS
5. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูการบริการบน
เว็บไซต
6. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร วารสาร
7. สํารวจความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ
8. จัดหาวัสดุและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน
9. สํารวจความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

ยุทธศาสตรที่ 6
เพิ่มขีดความสามารถในดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค และงานวิจัย

1. โครงการวิชาชีพ
สถานศึกษามีการพัฒนา
ความสามารถดานจิตกรรมและ 2. สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
3. โครงงานวิทยาศาสตร
สิ่งประดิษฐ

4. พัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
5. เผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
ผูเรียน

- 28 ดาน
เปาหมายความสําเร็จ
ยุทธศาสตรที่ 7
ระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนา สถานศึกษามีการสรางความ
อาชีวศึกษาเครือขายความมี เขมแข็งในการสรางเครือขาย
รวมมือ
ความรวมมือในการจัด
การศึกษารอยละ 100
ยุทธศาสตรที่ 8
ใหบริการวิชาการและ
สถานศึกษามีการใหบริการ
วิชาชีพสูสังคม
วิชาการและวิชาชีพสูสังคม
รอยละ 100

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น
2. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
3. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
4. ลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ
1. สรางอาชีพเพื่อชุมชน
2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
4. ปฏิบัติราชการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
5. สอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม
6. ฝกประสบการณวิชาชีพ 20 ชม.
7. ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
8. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สถานศึกษามีการบริการ
จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล จัดการตามหลักธรรมภิบาล
โดยใช ICT เปนฐาน
ในระดับดีมาก

1. การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
2. สํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัย
3. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
5. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
6. Home Room
7. ผูปกครองเครือขาย
8. การเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง
9. ประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษากลุมเสี่ยง
10. ลดปญหาการออกกลางคัน
11. มอบเกียรติบัตรและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
12. พิธีมอบทุนการศึกษา
13. ฝกอบรมดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
14. ทุนการศึกษา ทุนวิจัย และงานสรางสรรคสําหรับ
ครู
15. แลกเปลี่ยนครูกับหนวยงานภายนอก
16. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
17. ประกาศเกียรติคุณยกยองครูและบุคลากร
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
18. พัฒนาขอมูลสารสนเทศ
19. พัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
21. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
22. ตรวจความเรียบรอยภายในสถานศึกษา
23. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
24. อบรมความรูวินัยจราจร
25. ประชุมครูและบุคลากรทุกฝาย
26. ประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา
27. ประชุมผูปกครอง
28. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู
29. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
30. พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน QA
31. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
32. ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
33. ความรูคูประกันคุณภาพอาชีวศึกษา

- 30 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

รอยละ 98.00 ของผูเรียนที่ปลอด จากการทะเลาะวิวาท
-

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
พัฒนาระบบการบันทึกพฤติกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา
การติดตอประสานงานกับเครือขาย
ผูปกครอง
การประชุมผูปกครองนักเรียนกลุม
เสี่ยงที่มีผลการเรียนกลุมเสี่ยงที่
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-

-

2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากสิ่งเสพติด

-

มาตรการปองกันและควบคุม
มีผลการเรียนไมถึงเกณฑ
คูมือนักเรียน นักศึกษา
การบันทึกขอมูลสถิติ
การเชิญผูปกครองเขาพบ เพื่อ
รับทราบขอมูล
การรายงานขอมูลผูปกครองเปน
ลายลักษณอักษร และการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
การลงโทษตามลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
การรายงานสรุป
มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
การอบรมนักเรียนในตอนเชา
มีครูปกครองและที่ปรึกษา
ควบคุมดูแล
มีผูประสานสิบทิศในการดูแล และ
รายงานตอครูที่ปรึกษา
การเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษา ของ
ครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห
กฎระเบียบการลงโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมชี้แจง ผูปกครองและ
นักเรียนในการปฐมนิเทศ นักเรียน
นักศึกษา
ระบบการดูแลนักเรียน
การตรวจสุขภาพหาสารเสพติด
ปละ 1 ครั้ง
คูมือนักเรียน นักศึกษา
การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ

- 32 ดาน

เปาหมายความสําเร็จ
-

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม
เชน การตั้งครรภกอนวัย
อันควร

รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากความเสี่ยงทางสังคม

-

มาตรการปองกันและควบคุม
การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
นันทนาการ
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมเขาคาย
การจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
การจัดกิจกรรม ชาติ ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
การรายงานสรุป
การสงเสริมการเรียนรูศึกษาดูงานยัง
สถานประกอบการ หนวยงานภาครั/ ฐ
เอกชน
การบริหารเงินอุดหนุนการหารายได
ระหวางเรียนของนักศึกษาที่ยากจน
การใหรางวัลเกียรติบัตร
การแขงขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพ
การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาและ
นันทนาการ
การใหความรูเรื่องเพศศึกษา
การจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
การเขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
การดําเนินกิจกรรมเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
การจัดกิจกรรม ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
การรายงานสรุป
จัดใหมีระบบการดูแลนักเรียน
การทําโครงการผูประสานสิบทิศ
โครงการเยี่ยมบาน

- 33 ดาน
2.3.5 ความเสี่ยงดานการ
พนันและการมั่วสุม

เปาหมายความสําเร็จ
รอยละ 100 ของผูเรียนที่ปลอด
จากการพนันและการมั่วสุม

-

มาตรการปองกันและควบคุม
การติดตอประสานงานกับเครือขาย
ผูปกครอง
คูมือนักเรียน นักศึกษา
การบันทึกขอมูลสถิติ
การเชิญผูปกครองเขาพบเพื่อรับทราบ
ขอมูล
การรายงานขอมูลผูปกครองเปน
ลายลักษณอักษร และการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
การลงโทษตามลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณและศรีอาชีวะ
การจัดกิจกรรมชมรมฯ
การรายงานสรุป
มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา
การอบรมนักเรียนในตอนเชา
มีครูปกครองและครูที่ปรึกษา
ควบคุมดูแล
มีผูประสานสิบทิศในการดูแล และ
รายงานตอครูที่ปรึกษา
การเขาพบนักเรียนในที่ปรึกษา ของ
ครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห
มีกฎระเบียบการลงโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มีการประชุมชี้แจง ผูปกครอง และ
นักเรียน ในการปฐมนิเทศ นักเรียน
นักศึกษา
การเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา
แบบคัดกรองนักเรียน นักศึกษา
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
ชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้นป
ตามระเบียบวาดวยกระประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการประชุมวางแผนในการแกปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหปรับปรุงในการพัฒนาผล
การเรียนใหดีขึ้น
แจงใหผูเรียนทราบผลการเรียนอยางตอเนื่องทุกภาคเรียนและประชุมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํา เพื่อใหทราบและหาวิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษาตอไป
ความพยายาม
มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา ผูปกครองและ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อแกไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อจบการศึกษาตามกําหนดของ
หลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป จํานวน 1,616 คน จากผูเรียนทั้งหมด 1,742 คน คิดเปนรอยละ 92.76 ของผูเรียน
ทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก

- 35 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
- สาขางาน อาหารและโภชนาการ

- สาขางาน ธุรกิจอาหาร

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร
- สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ

รวมคหกรรม
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด

ระดับชั้น

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน

จํานวนผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

ปวช.1
ปวช.2

7
9

4
9

57.14
100.00

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

29
24
38
28
16
9

25
24
38
20
16
9

86.20
100.00
100.00
71.42
100.00
100.00

ปวช1
ปวช.2
ปวช.3

12
6
6
184

10
4
6
165

83.33
66.66
100.00
89.67

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

116
120
102
18
19
35

109
114
96
11
19
33

93.96
95.00
94.11
61.11
100.00
94.28

- 36 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียน จํานวนผูเรียน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับชั้น
ที่ลงทะเบียน ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป
สาขาวิชาการเลขานุการ
ปวช.1
33
24
-สาขางานการเลขานุการ
ปวช.2
20
17
ปวช.3
36
36
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช.1
77
64
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช.2
73
73
ปวช.3
78
77
สาขาวิชา ธุรกิจคาปลีก
ปวช.1
35
31
- สาขางาน ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
ปวช.2
25
25
ปวช.3
8
7
รวมพาณิชยกรรม
795
736
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
ปวช.1
51
45
-สาขางานการโรงแรม
ปวช.2
34
34
ปวช.3
18
17
สาขาวิชาการทองเที่ยว
ปวช.1
27
24
-สาขางานการทองเที่ยว
ปวช.2
22
20
ปวช.3
17
16
รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
169
156
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
ปวช.1
22
12
-สาขางานการออกแบบ
ปวช.2
14
9
ปวช.3
18
18
สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช.1
40
29
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
ปวช.2
21
21
ปวช.3
20
20
รวมศิลปกรรม
135
109
รวมระดับ ปวช.
1,283
1,166

รอยละ
72.72
85.00
100.00
83.11
100.00
98.71
88.57
100.00
87.50
92.57
88.23
100.00
94.44
88.88
90.90
94.11
92.30
54.54
64.28
100.00
72.50
100.00
100.00
80.74
90.88

- 37 แสดงจํานวนผูเรียนในระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานการประกอบอาหาร
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการบริการ
รวมคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขางาน ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขางานการทองเที่ยว
รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
รวม ระดับ ปวส.

ระดับชั้น

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน

จํานวนผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป

รอยละ

ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1

14
10
12

14
10
10

100.00
100.00
83.33

ปวส.2

8
44

8
42

100.00
95.45

ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.1
ปวส.2

64
50
24
33
51
48
50
47
21
16
404

64
48
24
33
49
48
50
47
20
16
352

100.00
96.00
100.00
100.00
96.07
100.00
100.00
100.00
95.23
100.00
87.12

ปวส.1

11
11
459

9
9
450

81.81
81.81
98.03

- 38 สรุปจํานวนผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ปวช./ปวส.
จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน

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

จํานวนผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป
408
385
373
1,166
240
210
450
1,616

495
403
385
1,283
247
212
459
1,742

รอยละ
88.88
95.53
96.88
90.88
97.16
99.05
98.03
92.76

ตารางการประเมินระดับคุณภาพรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย
รอยละ 92.76
สะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก

ตองปรับปรุง




ดี
ตองประปรุงเรงดวน

 พอใช

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

- 39 แหลงขอมูล
- งานทะเบียน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.1
- การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รอยละ 90.88 โดยแตละประเภทวิชาอยูใน ระดับ ดีมาก ไดแก ประเภท
วิชา พาณิชยกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาศิลปกรรม
รอยละ 92.57, 92.30, 89.67, 80.74 ตามลําดับ
- การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีผูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รอยละ 98.03 โดยแตละประเภทวิชาอยูในระดับ ดีมาก ไดแก ประเภท
วิชาคหกรรม, ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ , ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 95.45, 87.12, 81.81
ตามลําดับ
- ผูเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม เมื่อพิจารณาในภาพรวม คือ รวมทั้งระดับ
ปวช. และ ระดับ ปวส. พบวา จํานวนผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 9 2.76 อยูในระดับ
ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7
-

- 40 ตารางแสดงจํานวนผูเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2558
ระดับปวช.1
สาขางาน
เสื้อผาแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวมผูออกกลางคันปวช.1

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58
9
33
37
15
126
27
36
85
39
68
35
27
42
579

จํานวนผูเรียน
คงเหลือ
ณ 10 ธ.ค. 58
7
29
28
12
116
18
33
77
35
51
27
22
40
495

จํานวนผูออก
กลางคัน

รอยละ

2
4
9
3
10
9
3
8
4
17
8
5
2
84

22.22
12.12
24.32
20.00
7.93
33.33
8.33
9.41
10.25
2500
22.85
8.51
4.76
14.50

- 41 ตารางแสดงจํานวนผูเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2558
ระดับปวช.2
สาขางาน
เสื้อผาแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวมผูออกกลางคันปวช.2

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58
10
26
16
7
122
20
20
78
25
38
22
15
21
420

จํานวนผูเรียน
คงเหลือ
ณ 10 ธ.ค. 58
9
24
16
6
120
19
20
71
25
34
22
14
21
401

จํานวนผูออก
กลางคัน

รอยละ

1
2
0
1
2
1
0
7
0
4
0
1
0
19

10.00
7.69
0.00
14.28
1.63
5.00
0.00
8.97
0.00
10.52
0.00
6.66
0.00
4.52

- 42 ตารางแสดงจํานวนผูเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2558
ระดับปวช.3
สาขางาน
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวมผูออกกลางคันปวช.3

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58
38
9
6
102
38
37
79
8
19
18
18
20
392

จํานวนผูเรียน
คงเหลือ
ณ 10 ธ.ค. 58
38
9
6
102
35
36
78
8
18
17
18
20
385

จํานวนผูออก
กลางคัน

รอยละ

0
0
0
0
3
1
1
0
1
1
0
0
7

0.00
0.00
0.00
0.00
7.89
2.70
1.26
0.00
5.26
5.55
0.00
0.00
1.78

- 43 ตารางแสดงจํานวนผูเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2558
ระดับปวส.1
สาขางาน
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
การทองเที่ยว
รวมผูออกกลางคันปวส.1

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58
14
12
66
27
60
51
22
12
264

จํานวนผูเรียน
คงเหลือ
ณ 10 ธ.ค. 58
14
12
64
24
51
50
21
11
247

จํานวนผูออก
กลางคัน

รอยละ

0
0
2
3
9
1
1
1
17

0.00
0.00
3.03
11.11
15.00
1.96
4.54
8.33
6.43

จํานวนผูออก
กลางคัน

รอยละ

0
1
1
0
0
1
0
3

0.00
11.11
1.96
0.00
0.00
2.08
0.00
1.39

ตารางแสดงจํานวนผูเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2558
ระดับปวส.2
สาขางาน
การประกอบอาหาร
คหกรรมการบริการ
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมผูออกกลางคันปวส.2

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58
10
9
51
33
48
48
16
215

จํานวนผูเรียน
คงเหลือ
ณ 10 ธ.ค. 58
10
8
50
33
48
47
16
212

- 44 ตารางแสดงจํานวนผูเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2558
ปวช./ปวส. ภาพรวมของสถานศึกษา
สาขางาน
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมผูออกกลางคัน ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวมผูออกกลางคัน ปวส.
รวมผูออกกลางคันทั้งสิ้น

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58
579
420
392
1,391
264
215
479
1,870

จํานวนผูเรียน
คงเหลือ
ณ 10 ธ.ค. 58
495
403
385
1,283
247
212
459
1,742

จํานวนผูออก
กลางคัน

รอยละ

84
17
7
108
17
3
20
128

14.50
4.04
1.78
7.76
6.43
1.39
4.17
6.84

- 45 ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ปวช./ปวส. แยกตามระดับชั้นและชั้นป

ระดับชั้น/ชั้นป

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
ณ 10 ธ.ค. 58

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวมระดับชั้น ปวช.
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวมระดับชั้น ปวส.
รวมทั้งสิ้น

495
403
385
1,283
247
212
459
1,742

จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ทางการเรียนต่ํากวาเฉลี่ย ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ทางการเรียนต่ํากวาเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
สะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป
สะสม 2.00
408
87
82.42
17.57
385
18
95.53
4.46
373
12
96.88
3.11
1,166
117
90.88
9.11
240
7
97.16
2.83
210
2
99.05
0.94
450
9
98.03
1.96
1,616
126
92.76
7.23

- 46 ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
-สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
-สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางาน ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ

รวมประเภทวิชาคหกรรม

หองเรียน/
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
ณ 10 ธ.ค. 58

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวช.1

7

4

3

57.14

42.85

ปวช.1
ปวช.1

29
28

25
20

4
8

86.20
71.42

13.79
28.57

ปวช.1

12
76

10
59

2
17

83.33
77.63

16.66
22.36

- 47 -

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
รวมการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
-สาขางานการเลขานุการ

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มี
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ระดับชั้น
ทางการเรียนต่ํากวาเฉลี่ย
ทางการเรียนเฉลี่ย
ณ 10 ธ.ค. 58
เรียนเฉลี่ยสะสม
สะสม 2.00
สะสม 2.00 ขึ้นไป
2.00 ขึ้นไป
ปวช.1/1
41
38
3
92.68
ปวช.1/2
39
39
0
100.00
ปวช.1/3
36
32
4
88.88
116
109
7
93.96

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00
7.31
0.00
11.11
6.03

ปวช.1

18

11

7

61.11

38.88

ปวช.1

33

24

9

72.72

27.27

- 48 -

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
-สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
-สาขางานการโรงแรม

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 ธ.ค. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป
ปวช.1/1
41
31
10
75.60
ปวช.1/2
36
33
3
91.66
77
64
13
83.11

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00
24.39
8.33
16.88

ปวช.1

35
279

31
239

4
40

88.57
85.66

11.42
14.33

ปวช.1/1
ปวช.1/2

26
25

23
22

3
3

88.46
88.00

11.53
12.00

ปวช.1

27
78

24
69

3
9

88.88
88.46

11.11
11.53

สาขาวิชาการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

- 49 -

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน (การออกแบบ)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
-สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับปวช.1

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 ธ.ค. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวช.1

22

12

10

54.54

45.45

ปวช.1

40
62
495

29
41
408

11
21
87

72.50
66.12
82.42

27.50
33.87
17.57

- 50 ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.2 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
-เสื้อผาแฟชั่น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
-สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
รวมประเภทวิชาคหกรรม

หองเรียน/
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวช.2

9

9

0

100.00

0.00

ปวช.2
ปวช.2

24
16

24
16

0
0

100.00
100.00

0.00
0.00

ปวช.2

6
55

4
53

2
2

66.66
96.36

33.33
3.63

- 51 -

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี

รวมการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
-สาขางานการเลขานุการ

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ระดับชั้น ปวช.2 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวช.2/1
ปวช.2/2
ปวช.2/3
ปวช.2/4

31
33
31
25
120

30
31
29
24
114

1
2
2
1
6

96.77
93.93
93.54
96.00
95.00

3.22
6.06
6.45
4.00
5.00

ปวช.2

19

19

0

100.00

0.00

ปวช.2

20

17

3

85.00

15.00
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
-สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
-สาขางานการโรงแรม
สาขาวิชาการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.2 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย.58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป
ปวช.2/1
23
23
0
100.00
ปวช.2/2
26
26
0
100.00
ปวช.2/3
24
24
0
100.00
73
73
0
100.00

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปวช.2

25
257

25
248

0
9

100.00
96.49

0.00
3.50

ปวช.2

34

34

0

100.00

0.00

ปวช.2

22
56

20
54

2
2

90.90
96.42

9.09
3.57
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
-สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
-สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.2

หองเรียน/
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย.58

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวช.2

14

9

5

64.28

35.71

ปวช.2

21
35
403

21
30
385

0
5
18

100.00
85.71
95.53

0.00
14.28
4.46

- 54 ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.3 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
-สาขางานธุริจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ

รวมประเภทวิชาคหกรรม

หองเรียน/
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย.58

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวช.3
ปวช.3

38
9

38
9

0
0

100.00
100.00

0.00
0.00

ปวช.3

6
53

6
53

0
0

100.00
100.00

0.00
0.00

- 55 -

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี

รวมการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
-สาขางานการเลขานุการ
รวมการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมคอมพิวเตอรธุรกิจ

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.3 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวช.3//1
ปวช.3/2
ปวช.3/3

37
34
31
102

31
34
31
96

6
0
0
6

83.78
100.00
100.00
94.11

16.21
0.00
0.00
5.88

ปวช.3/1
ปวช.3/2
ปวช.3/2

35
23
13
36
39
39
78

33
23
13
36
39
38
77

2
0
0
0
0
1
1

94.28
100.00
100.00
100.00
100.00
97.43
98.71

5.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2.56
1.28

ปวช.3/1
ปวช.3/2
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
-สาขางานธุรกิจคาปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
-สาขางานการโรงแรม
สาขาวิชาการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.3 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป
ปวช.3
8
7
1
87.50
259
249
10
96.13

ปวช.3

18

17

1

94.44

5.55

ปวช.3

17
35

16
33

1
2

94.11
94.28

5.88
5.71

ปวช.3

18

18

0

100.00

0.00

ปวช.3

20
38
385

20
38
373

0
0
12

100.00
100.00
96.88

0.00
0.00
3.11

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
-สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
-สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับปวช.3

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00
12.50
3.86
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานการประกอบอาหาร
-สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทิวภาคี)

รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
รวมบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขางานการจัดการทั่วไป
รวมการจัดการทั่วไป

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวส.1 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวส.1
ปวส.1

14
12
26

14
10
24

0
2
2

100.00
83.00
92.30

0.00
16.66
7.69

ปวส.1/1
ปวส.1/2

32
32
64

32
32
64

0
0
0

100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00

ปวส.1
ปวส.1/1
ปวส.1/2

24
28
23
51

24
28
21
49

0
0
2
2

100.00
100.00
91.30
96.07

0.00
0.00
8.69
3.92
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
-สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว
รวมระดับ ปวส.1

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวส.1 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวส.1/1
ปวส.1/2

26
24
50

26
24
50

0
0
0

100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00

ปวส.1

21
210

20
207

1
3

95.23
98.57

4.76
1.42

ปวส.1

11
247

9
240

2
7

81.81
97.16

18.18
2.83
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางาน การประกอบอาหาร

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวส.2

10

10

0

100.00

0.00

ปวส.2

8
18

8
18

0
0

100.00
100.00

0.00
0.00

ปวส.2/1
ปวส.2/2

27
23
50

27
21
48

0
2
2

100.00
91.30
96.00

0.00
8.69
4.00

ปวส.2

33

33

0

100.00

0.00

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร

-คหกรรมการบริการ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
รวมการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด

- 60 -

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขางานการจัดการทั่วไป
รวมการจัดการทั่วไป

หองเรียน/
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
ณ 10 มิ.ย. 58

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

จํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00

ปวส.2/1
ปวส.2/2

23
25
48

23
25
48

0
0
0

100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
-สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.2

ตารางสรุปจํานวน นักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน
รอยละของนักเรียน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาทั้งหมด
ระดับชั้น
ทางการเรียนเฉลี่ย
ทางการเรียนต่ํากวา ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
ณ 10 มิ.ย. 58
สะสม 2.00 ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม 2.00
2.00 ขึ้นไป
ปวส.2/1
23
23
0
100.00
ปวส.2/2
24
24
0
100.00
47
47
0
100.00
ปวส.2

16
194
212

16
192
210

0
2
2

100.00
98.96
99.05

รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวา
เฉลี่ยสะสม 2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03
0.94

- 62 ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีคุณภาพของ
ผูเรียน
ความตระหนัก
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่มีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชแบบประเมินมาตรสวนประมาณคา ( Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บขอมูลที่
เหมาะสมครอบคลุมคุณภาพของผูเรียนทั้ง 3 ดาน และมีการกําหนดโครงการฝกงานนักเรียน นักศึกษา
รวมกับสถานประกอบการในแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
ความพยายาม
1. จัดทําเครื่องมือวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงาน จํานวน
3 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
2. กําหนดกลุมเปาหมายเปนนักเรียน นักศึกษาฝกงาน และสถานประกอบการ หนวยงานที่นักเรียน
นักศึกษา ออกไปฝกงาน
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษาฝกงาน จํานวน
555 คน
เก็บรวบรวมขอมูลไดจํานวน 555 คน คิดเปนรอยละ 100
4. รายงานผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน พบวาสถานประกอบการมีความ
พึงพอใจนักศึกษาในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด สวนดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ อยูในระดับมาก (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 - 3)

- 63 ตารางที่ 1 แสดงคารอยละของจํานวนนักเรียน นักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูระกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับ ปวช.
ที่

สาขาวิชา

จํานวนเต็ม
(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 ธุรกิจดอกไมฯ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

101
36
35
77
40
7
20
19
17
352

เขารวม
(คน)
101
36
35
77
40
7
20
19
17
352

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

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.82
4.41
4.76
4.70
4.48
4.50
4.73
4.40
4.40

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.57

มากที่สุด

ระดับปวส.
ที่

สาขาวิชา

จํานวนเต็ม
(คน)

1
2
3
4
5
6

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

63
24
49
49
10
8
203

เขารวม
(คน)
63
24
49
49
10
8
203

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.77
4.43
4.29
4.65
4.53
4.94

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.59

มากที่สุด
มากที่สุด

- 64 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษา ในดานคุณลักษณะที่
พึงประสงคในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของจํานวนนักเรียน นักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงาน ในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ระดับปวช.
ที่

สาขาวิชา

จํานวนเต็ม
(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 ธุรกิจดอกไมฯ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

101
36
35
77
40
7
20
19
17
352

เขารวม
(คน)
101
36
35
77
40
7
20
19
17
352

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

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.61
4.37
4.57
4.47
4.67
4.22
4.66
3.88
3.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.34

มาก

ระดับปวส.
ที่
1
2
3
4
5
6

จํานวนเต็ม
(คน)

สาขาวิชา
ปวส. 1 การบัญชี
ปวส. 1 การตลาด
ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
ปวส. 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ
ปวส. 2 บริหารงานคหกรรมฯ
รวม

63
24
49
49
10
8
203

เขารวม
(คน)
63
24
49
49
10
8
203

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.80
4.25
4.00
4.62
3.78
4.88

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.38
4.36

มาก
มาก

- 65 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาในดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปอยูในระดับมาก
ตารางที่ 3 แสดงคารอยละของจํานวนนักศึกษาฝกงานและแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงานในดานสมรรถนะวิชาชีพ
ระดับปวช.
เขารวม
ความพึงพอใจของ
จํานวนเต็ม
(คน)
ผูประกอบการ
ที่
สาขาวิชา
รอยละ
(คน)
แปลผล
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปวช. 3 การบัญชี
ปวช. 3 การขาย
ปวช. 3 การเลขานุการ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ปวช. 3 ธุรกิจดอกไมฯ
ปวช. 3 คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 3 การออกแบบ
ปวช. 3 การทองเที่ยว
รวม

101
36
35
77
40
7
20
19
17
352

101
36
35
77
40
7
20
19
17
352

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย

4.76
4.20
4.59
4.61
4.47
4.27
4.36
4.10
3.96

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.36

มาก

ระดับปวส.
ที่
1
2
3
4
5
6

จํานวนเต็ม
(คน)

สาขาวิชา
ปวส. 1 การบัญชี
ปวส. 1 การตลาด
ปวส. 1 การจัดการทั่วไป
ปวส. 1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ
ปวส. 2 บริหารงานคหกรรมฯ
รวม

63
24
49
49
10
8
203

เขารวม
(คน)
63
24
49
49
10
8
203

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
แปลผล
x
4.78
4.35
4.05
4.68
4.40
4.71

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.49
4.42

มาก
มาก

- 66 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาในดานสมรรถนะวิชาชีพอยู
ในระดับมาก
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความ
พึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสราง
เครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน
รอยละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับขอมูล
ที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน
รอยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับขอมูล
ที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม

ผลการดําเนินการ
 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มี
ตอคุณภาพของผูเรียนทั้ง 3 ดานคือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ
 รายงานผลความพึงพอใจสถานประกอบการที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียนทั้ง 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ
 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
คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความ  รายงานผลความพึงพอใจสถานประกอบการ ที่มีตอ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน คุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน
รอยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับขอมูล
ที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม

- 67 รอยละ 80 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับขอมูลที่ ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา ดานสมรรถนะวิชาชีพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
จากภาพรวม
x = 4.45

สรุปผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอตามประเด็น
การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุง
เรงดวน

ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และมีผลตาม (5)
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)

แหลงขอมูล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จุดเดนตามตัวบงชี้ 1.2
สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการฝกงานทุกดานของนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ -

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 68 ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ (เก็บขอมูล)
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถปรับปรุง และพัฒนาทักษะดานวิชาชีพไดดียิ่งขึ้น และผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
ที่ตั้งไว โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ประชุมบุคลากรผูเกี่ยวของของฝายวิชาการ
2. คําสั่ง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. ดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5. สรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นถึงความสําคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและไดจัดใหมี
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนและสอบ
ผานโดยมีหนวยกิตครบตามที่หลักสูตรกําหนดในภาคเรียนสุดทาย โดยมอบหมายใหงานวัดผลและประเมินผล
จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชสําหรับการประเมิน และมอบหมายใหแตละแผนกวิชาดําเนินการสอบประเมินนักเรียน
นักศึกษาภายในแผนกวิชา โดยใหมีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในระดับ ปวช. 3 จะตองผานการ
ประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 65 และ ปวส. 2 จะตองผานการประเมินทั้ง 2 ภาค
โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เนนฝกทักษะ
การปฏิบัติดานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา สาขางาน มีการบูรณาการการเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของสัมพันธ
กัน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการทําวิจัย เพื่อฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาได เพื่อ
มุงไปสูการมีมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนักและความพยายามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมี และการปฏิบัติ
อยางจริงจังสงผลใหผูเรียนในสายวิชาชีพทุกคนมีมาตรฐานในสาขาวิชาชีพที่ตนเรียน สงผลใหการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส. 2 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปน
รอยละ 96.42

- 69 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช. 3
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปการศึกษา 2558
ประเภทวิชา

คหกรรม

พณิชยกรรม

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
ศิลปกรรม

สาขาวิชา/สาขางาน
อาหารและโภชนาการ
-อาหารและโภชนาการ
- ธุรกิจอาหาร
คหกรรม
- ธุรกิจดอกไมและงานประดิษ
พณิชยการ
- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก
การโรงแรมและการทองเที่ย
- การโรงแรม
- การทองเที่ยว
ศิลปกรรม
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวม

จํานวน นักเรียน
จํานวน
นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา ที่เขารับ
ทั้งหมด
การประเมิน

ผูผานการ
ประเมิน

รอยละ

38+3
9

40
9

40
9

97.56
100.00

6

6

6

100.00

102
38+2
37+2
79
8

101
35
37
77
7

101
35
37
77
7

99.02
87.50
97.47
97.47
87.50

19
18

16
15

16
15

84.21
83.33

18
20
399

18
20
381

18
20
381

100.00
100.00
95.49

ผูผานการ
ประเมิน

รอยละ

หมายเหตุ เครื่องหมาย + หมายถึง จํานวนนักเรียนที่เรียนเก็บ

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวส. 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2558
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
จํานวน นักเรียน
นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา ที่เขารับ

- 70 -

คหกรรม

บริหารธุรกิจ

อาหารและโภชนาการ
- การประกอบอาหาร
คหกรรม
- คหกรรมบริการ
การบัญชี
- การบัญชี
การตลาด
- การตลาด
การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
การตลาด
- ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวม

ทั้งหมด

การประเมิน

10

10

10

100.00

9

8

8

88.89

51

49

49

96.08

33

33

33

100.00

48+1

49

49

100.00

48

47

47

97.92

16
216

16
212

16
212

100.00
98.15

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2
ประจําปการศึกษา 2558
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
ผูผานการ
หลักสูตร
คิดเปนรอยละ
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
ประเมิน
โครงสรางหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
399
381
95.49
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
216
212
98.15
รวม
615
593
96.42
สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก
ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

 พอใช
คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 71 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 593 คน คิดเปนรอยละ 96.42 ผลการ
ตัดสิน อยูในเกณฑ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ 1.3
-

- 72 ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-NET) มีการชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความสําคัญของการ
เขารับการทดสอบ ตลอดจนมีการสนับสนุน สงเสริม กิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเขารับการประเมินดวย
ความมั่นใจ
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยความรับผิดชอบของฝายวิชาการ ไดจัดใหมีกิจกรรมการ
เตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เพื่อเขาทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-NET) โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพรอมดานการ
ทดสอบใหนักเรียน นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับ ปวช. มีจํานวนผูเขาสอบ 330 คน จากผูลงทะเบียนสอบ 337 คน คิดเปนรอยละ 97.92 ผูที่สอบ
ไดคะแนนสูงสุดความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. (51) มีคะแนนรอยละ 76.88
คาคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา 46.90 โดยที่คาคะแนนเฉลี่ยระดับ ประเทศ อยูที่ 43.88 ผูที่สอบผาน
จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 87.83 ระดับคะแนน 8.79 (5.00) ผลการประเมิน อยูในเกณฑระดับ ดี
มาก
ระดับ ปวส.มีจํานวนผูเขาสอบ
207 คนจากผูลงทะเบียนสอบ 208 คนคิดเปนรอยละ
99.52ผูที่สอบไดคะแนนสูงสุดความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. (56) คะแนนสูงสุด
64.38คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา 43.37 คะแนนเฉลี่ยระดับ ประเทศ 41.6988 ผูที่สอบผาน จํานวน
182 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ระดับคะแนน 8.75 (5.00) ผลการประเมินอยูในเกณฑระดับ ดีมาก
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ประเภทวิชา

ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(เทียบจากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ)
จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียน
จํานวน
คาคะแนน
สรุปผล
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
ที่ลงทะเบียน
ผูเรียน
(รอยละ ∗ 5) การประเมิน
สาขาวิชา/สาขางาน
ที่เขาทดสอบ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รอยละ
เขาสอบ
(ระดับคุณภาพ)
50
(คน)
(คน)
(คน)

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรม
- ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
พณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
คหกรรม

31
9

30
9

25
5

80.65
55.56

8.07(5.00)
5.56(5.00)

ดีมาก
ดีมาก

5
45

4
43

3
33

60
73.33

6.00(5.00)
7.34(5.00)

ดีมาก
ดีมาก

96
22
32
75
7
232

96
22
31
74
6
229

93
17
25
72
6
213

96.88
77.27
78.13
96.00
85.71
91.81

9.69(5.00)
7.73(5.00)
7.82(5.00)
8.07(5.00)
9.60(5.00)
9.91(5.00)

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

อุตสาหกรรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
การทองเที่ยว สาขางานการโรงแรม
สาขางานการทองเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวม

จํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
เขาสอบ
(คน)

จํานวน
จํานวนผูเรียน
คาคะแนน
สรุปผล
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
ผูเรียน
ที่เขาทดสอบ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รอยละ (รอยละ ∗ 5) การประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
(คน)
(คน)
50

11
14
25

10
13
23

7
12
19

63.64
85.71
76.00

6.37(5.00)
8.58(5.00)
7.60(5.00)

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

17
18
35
337

17
18
35
330

15
16
31
296

88.24
88.89
88.57
87.83

8.83(5.00)
8.89(5.00)
8.86(5.00)
8.79(5.00)

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(เทียบจากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ)
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ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขางานคหกรรมบริการ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รวม
คหกรรม

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขา
สอบ
(คน)

จํานวนผูเรียน
จํานวน
คาคะแนน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
ผูเรียน
สรุปผล
ที่เขาทดสอบ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รอยละ (รอยละ ∗ 5) การประเมิน
(คน)
(คน)
(ระดับคุณภาพ)
50

10

10

9

90.00

9.00(5.00)

ดีมาก

8
18

8
18

8
17

100.00 10.00(5.00)
94.44

ดีมาก

48

48

46

95.83

9.59(5.00)

ดีมาก

33
13

33
13

26
8

78.79
61.54

7.88(5.00)
6.16(5.00)

ดีมาก
ดีมาก

48

48

42

87.50

8.75(5.00)

ดีมาก

48
190

47
189

43
165

89.58
86.84

8.96(5.00)
8.65(5.00)

ดีมาก
ดีมาก

208

207

182

87.50

8.75

ดีมาก

- 76 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด านอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป(เทียบจากจํานวนผูเรียนที่เขาทดสอบจริง)

หลักสูตร

จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ที่ลงทะเบียนเขาสอบ ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย รอยละ
(คน)
ระดับชาติขึ้นไป
(คน)

ระดับ
ผลการประเมิน
คะแนน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

337

296

87.84

8.79

ดีมาก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

208

182

87.50

8.75

ดีมาก

รวม

545

478

87.71

8.78

ดีมาก

สูตร รอยละ =

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรง
ตองปรับปรุงเรงดวน

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยนระดับชาติขึ้นไปจํานวนผูเขาทดสอ

x๑๐๐

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 77 หมายเหตุ: คํานวณตามหลักเกณฑปรับปรุง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
โดยใหเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เทียบคาคะแนนได
5.00
ค่ าคะแนน =

รอยละจากประเด็นพิจารณา

50
𝟓𝟓𝟓𝟓

x5

ค่ าคะแนน =

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรง
ตองปรับปรุงเรงดวน

59.39
89.01

50
50

x5= 8.90= 5.00

คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

สรุปผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวะ (ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป)
 ดีมาก
ดี
 พอใช
ตองปรับปรุง
 ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล
1. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2558 ระดับ ปวส
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
4. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) แยกตามสาขาวิชา
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

- 78 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.4
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมี
ผู เขาสอบ 330 คน จากจํานวนนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ 337 คน คิดเปนรอยละ 97.92
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมี
ผู เขาสอบ 207คน จากจํานวนนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ 208 คน คิดเปนรอยละ 99.52
3. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 มีผลการประเมินความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปผาน
เกณฑ คิดเปนรอยละ 87.83 ระดับคะแนน 8.79 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
4. นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 มีผลการประเมินความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปผาน
เกณฑ คิดเปนรอยละ 87.50 ระดับคะแนน 8.75 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
หมายเหตุ
5. เมื่อนําคารอยละที่คํานวณไดมาเทียบบัญญัติไตรยางศตามเกณฑที่ปรับปรุงใหม สงผลใหผลการ
ประเมินในภาพรวมของวิทยาลัยอยูในระดับ ดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.4
1. สรางความเขาใจเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เขาสอบ 100%

ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

- 79 -

ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นคุณคาและประโยชนของการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด เนื่องจากคนกวาพันลานคนบนโลกใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการ
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
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ยในกลุมภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีจํานวนผูเขาสอบ 330 คนจากผูลงทะเบียนสอบ 337 คน ผูที่สอบผาน
จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 53.71 ระดับคะแนน 5.38 (5.00) ผลการประเมินอยูในเกณฑระดับ ดีมาก
ระดับ ปวส.

2 มีจํานวนผูเขาสอบ 207 คนจากผูลงทะเบียนสอบ 208 คนผูที่สอบผาน จํานวน 88 คน

คิดเปนรอยละ 42.31 ระดับคะแนน 4.24 ผลการประเมินอยูในเกณฑระดับ ดี
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้น ปวช.3 คือ 29.13
คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้น ปวส.2 คือ 25.10
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ประเภทวิชา

ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน จํานวน
จํานวนผูเรียน
คาคะแนน
ผูเรียนที่ ผูเรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
สาขาวิชา/สาขางาน
รอยละ
(รอยละ ∗ 5)
ลงทะเบียน ที่เขา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
เขาสอบ ทดสอบ ขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
50

คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรม
- ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
พณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สรุปผล
การประเมิน
(ระดับคุณภาพ)

31
9

30
9

9
3

29.03
33.33

2.91
3.34

พอใช
พอใช

5
45

4
43

1
13

20.00
28.89

2.00
2.89

ตองปรับปรุง
พอใช

96
22
32
75
7
232

96
22
31
74
6
229

66
5
15
48
4
138

68.75
22.73
46.88
64.00
57.14
59.48

6.88 (5.00)
2.28
4.69
6.40 (5.00)
5.72 (5.00)
5.95 (5.00)

ดีมาก
ตองปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน จํานวน
ผูเรียนที่ ผูเ รียน
ลงทะเบียน ทีเ่ ขา
เขาสอบ ทดสอบ

อุตสาหกรรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
11
การทองเที่ยว สาขางานการโรงแรม
สาขางานการทองเที่ยว
14
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 25
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
17
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
18
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
35
รวม
337

จํานวนผูเรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

รอยละ

10
13
23

4
7
11

17
18
35
330

8
11
19
181

คาคะแนน
(รอยละ ∗ 5)

สรุปผล
การประเมิน
(ระดับคุณภาพ)

36.36
50.00
44.00

3.64
5.00
4.40

ดี
ดีมาก
ดี

47.06
61.11
54.29
53.71

4.71
6.12 (5.00)
5.43 (5.00)
5.43 (5.00)

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

50

- 82 ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขางานคหกรรมบริการ
รวมประเภทวิชาคหกรรม

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รวม

จํานวนผูเรียน
จํานวน
จํานวน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนน
ผูเรียนที่
ผูเรียน
เฉลี่ยระดับชาติ
ลงทะเบียน
ที่เขาทดสอบ
ขึน้ ไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
เขาสอบ

รอยละ

คาคะแนน
(รอยละ ∗ 5)
50

สรุปผล
การประเมิน
(ระดับคุณภาพ)

10

10

4

40.00

4.00

ดี

8
18

8
18

1
5

12.50
27.78

1.25
2.78

ปรับปรุงเรงดวน
พอใช

48

48

25

52.08

5.21(5.00)

ดีมาก

33
13

33
13

11
6

33.33
46.15

3.34
4.62

พอใช
ดีมาก

48

48

22

45.83

4.59

ดีมาก

48
190
208

47
189
207

19
83
88

39.58
43.68
42.31

3.96
4.37
4.24

ดี
ดี
ดี

- 83 ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปวช.
จํานวนผูเรียนที่
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
สูตร รอยละ =

3 และ ปวส.2

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ลงทะเบียนเขา ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ทดสอบ

ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

337
208
545

181
88
269

คิดเปน
รอยละ
53.71
42.31
49.36

ผลการ

คะแนน

ประเมิน

5.38
4.24
4.94

ดีมาก
ดี
ดีมาก

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยนระดับชาติขึ้นไปจํานวนผูเขาทดสอบ

x ๑๐๐

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับ

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 84 หมายเหตุ: คํานวณตามหลักเกณฑปรับปรุง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
โดยใหเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยผลจากประเด็นการพิจารณาตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เทียบคาคะแนนได5.00
ร้อยละจากประเด็นพิจารณา

ค่าคะแนน =

50
50

x5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรง
ตองปรับปรุงเรงดวน
สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก

50.09
47.45

คาคะแนน =

 ดี พอใช

๕๐
50

x 5= 5.01= 5.00

คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50


ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล
1. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2558 ระดับ ปวส
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
4. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษแยกตามสาขาวิชาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

- 85 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.5
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 330คน จากผูลงทะเบียนสอบ 337 คน คิดเปนรอยละ 97.92
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสําคัญของการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู
เขาสอบ 207คน จากผูลงทะเบียนสอบ 208 คน คิดเปนรอยละ 99.52
3. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 มีผลการประเมินในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับคะแนน

5.43

ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
4. นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 มีผลการประเมินในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับคะแนน

4.24

ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี
5. สงผลใหผลการประเมินในภาพรวมของวิทยาลัยอยูในระดับคะแนน 5.01 ผลการประเมินอยูใน
เกณฑดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก ความพยายาม ผลสัมฤทธิ์ -

หมายเหตุ :เนื่องจากยังไมมีการดําเนินการแตงตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิทยาลัยฯ จึงไมสามารถดําเนินการรายงานผลตามตัวบงชี้ที่ 1.6 ได

- 86 ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก
ชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้นป
ตามระเบียบวาดวยกระประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีการประชุมวางแผนในการ
แกปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหปรับปรุงในการพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้น แจงใหผูเรียนทราบผล
การเรียนอยางตอเนื่องทุกภาคเรียนและประชุมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหรูตัวและหา
วิธีพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อผลสําเร็จทางการศึกษาตอไป
ความพยายาม
มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา ผูปกครองและ
ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง เพื่อแกไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อจบการศึกษาตามกําหนดของ
หลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลสัมฤทธิ์
เมื่อรวบรวมขอมูลจากจํานวนนักเรียน นักศึกษา แรกเขาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
และนํามาหาคารอยละตามเกณฑ ส อศ. มี ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จํานวน
590 คน จากผูเรียนแรกเขาของรุนทั้งหมด 8 41 คน คิดเปนรอยละ 70.15 ของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งผล
การประเมินอยูในเกณฑ ดี
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปการศึกษา 2558 (รวมนักเรียนภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2556
(จําแนกตามประเภทวิชา สาชาวิชา สาขางาน)
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
45
35
77.77
ดี
-สาขางานธุรกิจอาหาร
26
9
34.61
ตองปรับปรุง
เรงดวน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
9
6
66.66
พอใช
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
137
99
72.26
ดี
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
56
31
55.35
ตองปรับปรุง
สาขาวิชาการเลขานุการ
-สาขางานการเลขานุการ
73
34
46.57
ตองปรับปรุง
เรงดวน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
94
76
80.85
ดีมาก
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
-สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
20
7
35.00
ตองปรับปรุง
เรงดวน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
-สาขางานการโรงแรม
43
14
32.55
ตองปรับปรุง
เรงดวน
สาขาวิชาการทองเที่ยว
-สาขางานการทองเที่ยว
29
15
51.72
ตองปรับปรุง
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ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
-สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
-สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวม ปวช.

จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
แรกเขา
การศึกษา

รอยละของผูสําเร็จ
ระดับผลการ
การศึกษาเทียบ
ดําเนินงาน
แรกเขา

21

18

85.71

ดีมาก

30
583

20
364

66.66
62.43

พอใช
พอใช
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตารางแสดงผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2558 (รวมนักศึกษาภาคฤดูรอน) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2557
(จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน)
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานการประกอบอาหาร
11
10
90.90
ดีมาก
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการบริการ
12
8
66.66
พอใช
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี
54
48
88.88
ดีมาก
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
34
33
97.05
ดีมาก
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขางานการจัดการทั่วไป
54
48
88.88
ดีมาก
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
54
47
87.03
ดีมาก
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
18
14
77.77
ดี
รวม ปวส.
237
208
87.76
ดีมาก
ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแรกเขาของรุน ปการศึกษา 2558
ระดับ ปวช./ปวส.
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
583
364
62.43
พอใช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
237
208
87.76
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
820
572
69.75
พอใช

- 90 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนปรับปรุง สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558
ระดับ ปวช./ปวส.
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
16
13
81.25
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5
5
100.00
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
21
18
85.71
ดีมาก

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558
ระดับ ปวช./ปวส. รวมนักเรียน นักศึกษาปรับปรุง (ภาพรวมของสถานศึกษา)
รอยละของผูสําเร็จ
จํานวนนักเรียน จํานวนผูสําเร็จ
ระดับผลการ
ระดับ
การศึกษาเทียบ
แรกเขา
การศึกษา
ดําเนินงาน
แรกเขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
583
364
62.43
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปรับปรุง
16
13
81.25
ดีมาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
237
208
87.76
ดี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปรับปรุง
5
5
100.00
ดีมาก
รวมผูสําเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
841
590
70.15
ดี
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบแรกเขา
ที่
1

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียน
แรกเขาของรุนนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา

ผลการดําเนินการ
รอยละ 70.15

- 91 สรุปในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 1 ขอตามประเด็นการพิจารณา
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง  ตอง
ปรับปรุงเรงดวน
รอยละ 80 ขึ้นไป

รอยละ 70 - 79.99 รอยละ 60 - 69.99

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

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 สาขางานการ
ออกแบบ, สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ รอยละ 85.71, 80.85 ตามลําดับ
2. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขามีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ดีมาก มี 5 สาขางาน ไดแก สาขางานการตลาด,
อาหารและโภชนาการ, การบัญชี, การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอรธุรกิจ
รอยละ 97.05, 90.90, 88.88,
88.88, 87.03 ตามลําดับ

- 92 จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 1.7
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ ตองปรับปรุง เรงดวน มี 4 สาขางาน ไดแก
สาขางาน การโรงแรม , สาขางาน ธุรกิจอาหาร, สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป, สาขางานการเลขานุการ
รอยละ 32.55, 34.61, 35.00, 46.57 ตามลําดับ
2. จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเขา มีระดับผลการดําเนินงานที่อยูในเกณฑ พอใช มี 1 สาขางาน ไดแก สาขางานคหกรรมการ
บริการ รอยละ 66.66

- 93 ตารางสรุปผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปการศึกษา 2558
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2556
ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนนักเรียนแรก
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
เขาทั้งหมด
จํานวน (คน)
รอยละ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานอาหารและโภชนาการ
-สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
-สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี/ สาขางานการบัญชี
ระดับ
สาขาวิชาการตลาด/ สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก/ สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม/ สาขางานการโรงแรม
สาขาวิชาการทองเที่ยว/ สาขางานการทองเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ/ สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/ สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
รวม

ผูไมสําเร็จการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ

45
26

35
9

77.77
34.61

10
17

22.23
65.39

9

6

66.66

3

33.34

137
56
73
94
20

99
31
34
76
7

72.26
55.35
46.57
80.85
35.00

38
25
39
18
13

27.74
44.65
53.43
19.15
65.00

43
29

14
15

32.55
51.72

29
14

67.45
48.28

21
30
583

18
20
364

85.71
66.66
62.43

3
10
219

14.29
33.34
37.57

- 94 ตารางสรุปผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปการศึกษา 2558
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุน ปการศึกษา 2557
ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนนักเรียน
ระดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
แรกเขาทั้งหมด
จํานวน (คน)
รอยละ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขางานการประกอบอาหาร
11
10
90.90
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
-สาขางานคหกรรมการบริการ
12
8
66.66
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ปวส.
-สาขางานการบัญชี
54
48
88.88
สาขาวิชาการตลาด
-สาขางานการตลาด
34
33
97.05
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขางานการจัดการทั่วไป
54
48
88.88
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
54
47
87.03
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
-สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
18
14
77.77
รวม
237
208
87.76
รวมทั้งสิ้น
820
572
69.75

ผูไมสําเร็จการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ

1

9.10

4

33.34

6

11.12

1

2.95

6

11.12

7

12.97

4
29
248

22.23
12.24
30.24

- 95 ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
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 648 คน (จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน
882 คน ) คิดเปนรอยละ 73.46 แยกเปนระดับชั้นปวช. 479 คน (จากจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด จํานวน 660 คน) คิดเปนรอยละ 72.59 และระดับชั้นปวส. 169 คน (จากจํานวน
นักเรียนทั้งหมด จํานวน 222 ) คิดเปนรอยละ 76.12
2. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอทั้งหมด 525 คน คิดเปนรอยละ 81.01 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 402 คน คิดเปนรอยละ 83.92 ระดับชั้นปวส. 123 คน คิดเปนรอยละ
72.78 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขาทั้งหมด 376 คน คิดเปนรอยละ 58.02 แยกเปน
ระดับชั้นปวช.จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 59.91 ระดับชั้นปวส. 89 คน คิดเปนรอยละ
52.66 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอไมตรงสาขาทั้งหมด 149 คน คิดเปนรอยละ 22.99
แยกเปนระดับชั้นปวช. จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 24.00ระดับชั้นปวส. 34 คน
คิดเปนรอยละ 20.11 (พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําทั้งหมด 82 คน คิดเปนรอยละ 12.65 แยกเปนระดับชั้น
ปวช. จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 12.65 ระดับชั้นปวส. 25 คน คิดเปนรอยละ 14.79
(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)

- 96 6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาทั้งหมด 49 คน คิดเปนรอยละ 7.56 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 6.68 ระดับชั้นปวส. 17 คน คิดเปนรอยละ
10.15(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานไมตรงสาขาทั้งหมด 33 คน คิดเปนรอยละ 5.09 แยกเปน
ระดับชั้นปวช. จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 5.21ระดับชั้นปวส. 8 คน คิดเปนรอยละ
4.73(พิจารณาจากตารางที่แนบทาย)
8. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขา แยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา
13 คน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
28 คน
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
13
คน
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 24 คน
สาขาวิชาการบัญชี 126 คน
สาขาวิชาการขาย 49 คน
สาขาวิชาการเลขานุการ 62 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 60 คน
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 10 คน
สาขาวิชาการทองเที่ยว 31 คน
สาขาวิชาการออกแบบ 31 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 32 คน
รวม
479 คน

- 97 ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบัญชี 71 คน
สาขาวิชาการตลาด 27 คน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 17 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
1

5

คน
11 คน

38 คน
69 คน

9. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาออกแบบย็บเสื้อผา 13 คน คิดเปนรอยละ 100.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 15 คน คิดเปนรอยละ 53.57
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
13
คน คิดเปนรอยละ 100.00
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
9 คน คิดเปนรอยละ 37.50
สาขาวิชาการบัญชี 92 คน คิดเปนรอยละ 73.01
สาขาวิชาการขาย 20 คน คิดเปนรอยละ 40.81
สาขาวิชาการเลขานุการ 34 คน คิดเปนรอยละ 54.83
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 52 คน คิดเปนรอยละ 88.66
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00
สาขาวิชาการทองเที่ยว 7 คน คิดเปนรอยละ 22.58
สาขาวิชาการออกแบบ 17 คน คิดเปนรอยละ 54.83
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 12 คน คิดเปนรอยละ 37.50
รวม
287 คน คิดเปนรอยละ 59.91
ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผา
3
คน
คิดเปนรอยละ 60.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 7 คน คิดเปนรอยละ 63.63
สาขาวิชาการบัญชี 23 คน คิดเปนรอยละ 32.39
สาขาวิชาการตลาด 19 คน คิดเปนรอยละ 70.37
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 12
คน คิดเปนรอยละ 70.58

- 98 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 25 คน คิดเปนรอยละ 65.78
รวม 89 คน คิดเปนรอยละ 52.66
10. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผา 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 13 คน คิดเปนรอยละ 46.42
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
0
คน
คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 7 คน คิดเปนรอยละ 29.16
สาขาวิชาการบัญชี 21 คน คิดเปนรอยละ 19.84
สาขาวิชาการขาย 11
คน คิดเปนรอยละ 22.44
สาขาวิชาการเลขานุการ 22 คน คิดเปนรอยละ 35.48
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 8 คน คิดเปนรอยละ 13.33
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00
สาขาวิชาการทองเที่ยว 5 คน คิดเปนรอยละ 16.12
สาขาวิชาการออกแบบ 6 คน คิดเปนรอยละ 19.35
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 15 คน คิดเปนรอยละ 46.87
รวม
115 คน คิดเปนรอยละ 24.00
ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผา
2
คน
คิดเปนรอยละ 40.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4
คน คิดเปนรอยละ 36.36
สาขาวิชาการบัญชี 17 คน คิดเปนรอยละ 23.93
สาขาวิชาการตลาด 4 คน คิดเปนรอยละ 14.81
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 คน คิดเปนรอยละ 11.76
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 คน คิดเปนรอยละ 13.15
รวม
34
คน คิดเปนรอยละ 20.11

- 99 11. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผา
0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
0
คน
คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 5 คน คิดเปนรอยละ 20.83
สาขาวิชาการบัญชี 4 คน คิดเปนรอยละ 3.17
สาขาวิชาการขาย 9
คน คิดเปนรอยละ 18.36
สาขาวิชาการเลขานุการ 2 คน คิดเปนรอยละ 3.22
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาการทองเที่ยว 4 คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาการออกแบบ 5 คน คิดเปนรอยละ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 3 คน คิดเปนรอยละ
รวม 32 คน คิดเปนรอยละ 6.68
ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผา
0
คน
คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาการบัญชี 8 คน คิดเปนรอยละ 11.26
สาขาวิชาการตลาด 4 คน คิดเปนรอยละ 14.81
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 คน คิดเปนรอยละ 11.76
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 คน คิดเปนรอยละ 7.89
รวม
17 คน คิดเปนรอยละ 10.05
12. จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําไมตรงสาขา ในแตละสาขาแยกไดดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผา 0 คน คิดเปนรอยละ 00.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาธุรกิจอาหาร
0
คน
คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 3 คน คิดเปนรอยละ 12.50

0.00

12.90
16.12
9.37

- 100 สาขาวิชาการบัญชี 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาการขาย 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาการเลขานุการ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 4
คน คิดเปนรอยละ 40.00
สาขาวิชาการทองเที่ยว 13 คน คิดเปนรอยละ 41.93
สาขาวิชาการออกแบบ 3 คน คิดเปนรอยละ 9.67
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25
รวม
25 คน คิดเปนรอยละ 5.21

ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผา
0
คน
คิดเปนรอยละ 0.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
0 คน คิดเปนรอยละ
0.00
สาขาวิชาการบัญชี
4 คน คิดเปนรอยละ
5.63
สาขาวิชาการตลาด
0 คน คิดเปนรอยละ
0.00
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 คน คิดเปนรอยละ
5.88
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
คน คิดเปนรอยละ 7.89
รวม 8
คน คิดเปนรอยละ
4.73

- 101 ตารางตอจากผลสัมฤทธิ์
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ที่
ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ระดับปวช. 3 รอยละ 95.82
หรือศึกษาตอภายใน 1 ป (เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณา ระดับปวส. 2 รอยละ 93.67
จากภาพรวมของสถานศึกษา)
รวมระดับปวช. 3 ,ปวส. 2 รอยละ 94.74
สรุป: ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการดําเนินงาน จํานวน 1 ขอ
ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
รอยละ

 ดี
รอยละ

 พอใช
รอยละ

 ตองปรับปรุง
รอยละ

 ตองปรับปรุงเรงดวน
รอยละ

แหลงขอมูล / อางอิง
1. เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557
3. แบบสํารวจผูสําเร็จการศึกษา
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

- 102 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

รอยละ

22

13

59.09

13

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

28

66.66

15

53.57

13

46.42

-

-

-

-

-

-

29

13

44.82

13

100.00

-

-

-

-

-

-

-

31

24

77.41

9

37.50

7

29.16

5

20.83

3

12.50

124

78

62.90

50

64.10

25.64

5

6.41

3

156

126

80.76

92

73.01

25

19.84

4

3.17

82

49

59.75

20

40.81

11

22.44

9

77

62

80.51

34

54.83

22

35.48

81

60

74.07

52

86.66

8

13.33

19

10

52.63

3

30.00

3

30.00

รวมประเภทวิชาพาณิชยการ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

415

307

73.97

201

65.47

69

22.47

-การทองเที่ยว
รวม

40

31

77.50

7

22.58

5

40

31

77.50

7

22.58

5

ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
-ออกแบบเสื้อผา
-อาหารและโภชนาการ
-ธุรกิจอาหาร
-คหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชการ
-การบัญชี
-การขาย
-การเลขานุการ
-คอมพิวเตอรธุรกิจ
-ธุรกิจคาปลีก

ศึกษาตอ
ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ทํางาน

ไมไดศึกษาตอ

ติดตามไมได

รอยละ

จําน
วน

รอยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3.96

18.36

-

-

-

-

-

-

-

-

9

18.36

2

3.22

-

-

-

-

-

-

-

-

4

6.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

40.00

-

-

-

-

-

-

-

-

15

4.88

4

1.30

-

-

-

-

-

-

18

5.86

22.58

4

12.90

13

41.93

-

-

-

-

-

-

2

6.45

22.58

4

12.90

13

41.93

-

-

-

-

-

-

2

6.45

ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

-

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ผูที่มีงานทําอยู
กอนแลว
จํานวน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

20

ผูวางงาน

- 103 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ประเภทวิชาศิลปกรรม
-การออกแบบ
-คอมพิวเตอรกราฟก
รวมประเภทวิชา
ศิลปกรรม
รวมทั้งระดับปวช.

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา รอยละ
ทั้งหมด

ศึกษาตอ
ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ทํางาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ผูวางงาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ไมไดศึกษาตอ

ผูที่มีงานทําอยู
กอนแลว

ติดตามไมได

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

40

31

77.50

17

54.83

6

19.35

5

16.12

3

9.67

-

-

-

-

-

-

-

-

41

32

78.04

12

37.50

15

46.87

3

9.37

2

6.25

-

-

-

-

-

-

-

-

81

63

77.77

29

42.85

21

33.33

8

12.69

5

7.93

-

-

-

-

-

-

-

-

660

479

72.57

287

59.91

115

24.00

32

6.68

25

5.21

-

-

-

-

-

-

20

4.17

- 104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2557
สาขาวิชา

ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม
-การตัดเย็บเสื้อผา

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

5

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา รอยละ
ทั้งหมด

ศึกษาตอ
ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ทํางาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ผูวางงาน

ไมตรงสาขา
จํานวน รอยละ

ไมไดศึกษาตอ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ผูที่มีงานทําอยู
กอนแลว

ติดตามไมได

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

5

100.0
0

3

60.00

2

40.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-อาหารและโภชนาการ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชการ
-การบัญชี
-การตลาด
-การจัดการทั่วไป
-คอมพิวเตอรธุรกิจ

14

11

78.57

7

63.63

4

36.36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

16

84.21

10

62.50

6

37.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

71

79.77

23

32.39

17

23.94

8

11.26

4

5.63

-

-

-

-

-

-

19

26.76

33

27

81.81

19

70.37

4

14.81

4

14.81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

17

56.66

12

70.58

2

11.76

2

11.76

1

5.88

-

-

-

-

-

-

-

-

51

38

74.50

25

65.78

5

13.15

3

7.89

3

7.89

-

-

-

-

-

-

2

5.26

รวมประเภทวิชา
พาณิชยการ
รวมระดับปวส.
รวมทั้งระดับปวช.และ
ปวส.

203

153

75.36

79

51.63

28

18.30

17

11.11

8

5.22

-

-

-

-

-

-

21

13.72

222

169

76.12

89

52.66

34

20.11

17

10.05

8

4.73

-

-

-

-

-

-

21

13.42

882

648

73.46

376

58.02

149

22.99

49

7.56

33

5.09

-

-

-

-

-

-

41

6.32

- 105 ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาโดยมีขอคําถาม
ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และดานสมรรถนะวิชาชีพ ที่สถานประกอบการ หนวยงานรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน ความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ
ความพยายาม
1. สงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน จํานวน 82 ฉบับ
สถานศึกษาตอบกลับจํานวน 59 ฉบับ คิดเปนรอยละ 71.92
2.

สงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ จํานวน 250 ฉบับ

สถานศึกษาตอบกลับจํานวน 224 ฉบับ คิดเปนรอยละ 89.60
ผลสัมฤทธิ์
1. สถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก คาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน เทากับ 4.10 คิดเปนรอยละ 81.92
2. สถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก คาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน เทากับ 4.07 คิดเปนรอยละ 81.33
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ สถานศึกษา ที่มีตอคุณภาพ
ทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คิดเปนรอยละ 81.70

- 106 ตารางการสรุปประเมินระดับคุณภาพความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ที่
1

2

3

4

5

ประเด็นการดําเนินการ/ พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานประกอบการ และสถานศึกษา มีการประเมินความพึง
-สถานศึกษาจัดทําแบบประเมิน
พอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล ความพึงพอใจ โดยรวบรวม
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
ขอมูลจากสถานประกอบการและ
สถานศึกษา
สถานประกอบการ และสถานศึกษา มีผลการประเมิน ความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 50-59.99 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
สถานประกอบการ และสถานศึกษา มีผลการประเมิน ความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 60-69.99 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
สถานประกอบการ และสถานศึกษา มีผลการประเมิน ความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 70-79.99 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
สถานประกอบการ และสถานศึกษา มีผลการประเมิน ความ -ความพึงพอใจภาพรวมของสถาน
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ ประกอบการ และสถานศึกษา อยู
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจาก
ในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
ภาพรวม
4.08 คิดเปนรอยละ 81.70
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจาก
กลุมตัวอยาง

- 107 สรุป ในปการศึกษา 2557 สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษา โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ และสถานศึกษา ที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานและศึกษาตอ ตามประเด็นการพิจารณา
จํานวน 1 ขอ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
�

 พอใช

 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
�

ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)

 ตองปรับปรุง
�

เกณฑการตัดสิน
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 2557
3. แบบสํารวจผูสําเร็จการศึกษา
4. แบบสํารวจความพึงพอใจ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 1.9
สถานประกอบการ และสถานศึกษา มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดานอยู
ในระดับดีมาก

- 108 เกณฑการตัดสิน

ตัวบงชี้
1.1 รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน
1.3 รอยละของผูเรียนที่
ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
คา ของการ
ประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน ดําเนินงาน
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ดีมาก

ดี
รอยละ 70 – 79.99
4
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
3
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
1
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5
ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3
พอใช
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ดีมาก

ดี
รอยละ 70 – 79.99
4
พอใช
รอยละ 60 – 69.99
3
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
1
ดีมาก
ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป
5

ดี
รอยละ 55 – 64.99
4
พอใช
รอยละ 45 – 54.99
3
ตองปรับปรุง รอยละ 35 – 44.99
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 35
1

1.4 รอยละของผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 รอยละของผูเรียนที่มี
ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยจากการ
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

5
4
3
2
1
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ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

1.6 รอยละของผูเรียนที่
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 รอยละของผูสําเร็จ
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 รอยละของผูสําเร็จ
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)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ของสถานประกอบการ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
หนวยงาน หรือสถานศึกษา
พอใช
หรือผูรับบริการที่มีตอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
คุณภาพของผูสําเร็จ
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
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- 110 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 จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรบานสมรรถนะทุกรายวิชา เพื่อสนองความตองการของสถานประกอบการ
และนําไปสูประชาคมอาเซียนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการสอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
และ 3 D
ความพยายาม
ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในระดับปวช.และระดับ ปวส. โดยแยกเปน 2 หลักสูตร ระดับ ปวช. ประกอบดวย 6
สาขาวิชา 14 สาขางาน หลักสูตรระดับ ปวส. 1 หลักสูตร ประกอบดวย 7 สาขาวิชา 7 สาขางาน ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนจึงมีหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกหลักสูตรเนนการมี
ทักษะ การปฏิบัติงานควบคูกับการเรียนรูภาคทฤษฏี วิทยาลัยฯ ไดจัดแผนการเรียนใหนักเรียน นักศึกษาไดมี
การฝกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน มีการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยัง
ไดกําหนดใหมีการติดตามดูแล โดยการนิเทศการฝกงาน อยางนอยภาคเรียนละ 4 ครั้ง และใหครูผูสอน
ปรับปรุงแผนการสอน โดยการจัดกิจกรรมที่มุงสงเสริมทักษะใหแกผูเรียน
ในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่นํามาใชนั้นเปนหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปนผูจัดทําซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรจึงขึ้นอยูกับหนวยงาน
วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประชุมและพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการและพัฒนาหลักสูตรโดยการจัด
แผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและมีการเตรียมตัวเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนโดยการจัดครูชาวตางประเทศมาทําการสอนใหแกนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้วิทยาลัยยังไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสงเสริม
และพัฒนาการเรียนรูการเรียนรู และการพัฒนาความรูสูความเปนสากล เปนตน

- 111 ในดานการจัดการเรียนการผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชวิธีการสอน
ที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา มีการปรับปรุงรายวิชา โดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของของสถานประกอบการ ประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาอยูใน
ระดับดีมาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีจํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปวช. 6 สาขาวิชา 13 สาขางาน
โดยมีรายวิชาที่เปดสอนและไดมีการพัฒนาดังนี้
ตารางแสดงระดับคุณภาพของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนและมีการพัฒนา
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตร

ประเภทวิชา

จํานวน จํานวน
รายวิชา รายวิชาที่มี
ทั้งหมด การพัฒนา

คิดเปน
รอยละ

สาขาวิชา

สาขางาน

- แฟชั่นและสิ่งทอ
- อาหารและ
โภชนาการ
- คหกรรมศาสตร

เสื้อผาแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
คหกรรมการผลิต
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ

36
48
48
43
48

-36
48
48
43
48

100
100
100
100
100

2. ประเภท
วิชาพาณิชย
กรรม

พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)

48
49
51
52
43

48
49
51
52
43

100
100
100
100
100

3. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
4. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

การโรงแรมและ
การทองเที่ยว

การทองเที่ยว
การโรงแรม (ทวิภาคี)

43
51

ศิลปกรรม

การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก

55
53

55
53

100
100

668

668

100

ประกาศนียบัตร 1 ประเภท
วิชาชีพ
วิชาคหกรรม
พุทธศักราช
2556

รวม

43
51

100
100

- 112 หลักสูตร

ประเภทวิชา

ประกาศนียบัตร 1. ประเภทวิชา
วิชาชีพชั้นสูง คหกรรม
พุทธศักราช
2557 (ปวส.) 2. ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
- อาหารและ
โภชนาการ
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

สาชางาน

จํานวน จํานวน
รายวิชา รายวิชาที่มี
ทั้งหมด การพัฒนา

- หลักการประกอบอาหาร
- หลักการประกอบอาหาร
(ทวิภาคี)
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ

34
35

34
35

100
100

33
32
32
33
33

33
32
32
33
33

100
100
100
100
100

รวม
232
232
หมายเหตุ ในระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผาแฟชั่นเริ่มใชหลักสูตร ปการศึกษา
2557 ดังนั้นจึงคิดรายวิชาเรียน 2 ปการศึกษา ( 4 ภาคเรียน)
ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนรายวิชา
ที่ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

ประกาศนียบัตร แฟชั่นและสิ่งทอ
วิชาชีพ (ปวช.) อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร
พณิชยการ

การโรงแรมและการทองเที่ยว
ศิลปกรรม

สาขางานที่เปดสอน
เสื้อผาแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร(ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก
การทองเที่ยว
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต

คิดเปน
รอยละ

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

100

- 113 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปดสอน

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการบัญชี
(ปวส)
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการทองเที่ยว

สาขางานที่เปดสอน
หลักการประกอบอาหาร
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การทองเที่ยว (ทวิภาคี)

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
√
√
√
√
√
√
√

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับ ปวช. 6 สาขาวิชา 13 สาขางานและระดับ ปวส. 6 สาขาวิชา 7 สาขางานรวม 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 คิดเปนรอยละ 100
มีการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชวิธีการสอน
ที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงคและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบสรุประดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2558
ประเด็นการพิจารณา

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการ
พัฒนาหลักสูตร

- แบบสํารวจความตองการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

- หนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเขารวมพัฒนาหลักสูตร
- บันทึกการประชุมในการรวมพัฒนาหลักสูตร
- การขออนุมัติใชหลักสูตร
- การจัดทําแผนการเรียน

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร

- มีการประเมินหลักสูตรโดยการใชแบบการประเมิน

- 114 ประเด็นการพิจารณา

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ

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

สรุป: การจัดระดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ในปการศึกษา 2558ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สามารถปฏิบัติตามประเด็นที่ 1, 2 ,3, 4, 5 จัดอยูในระดับ ดีมาก

สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก

 ดี

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

 พอใช

งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานความรวมมือ
แผนการเรียน
แผนการสอน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 115 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.1
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.1
-

- 116 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา และใช
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกหนวยการสอน มีการสอนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และใหบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 D ทุกรายวิชา
และทุกหนวยการเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดกําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนใหมีคุณภาพทุกรายวิชา
ใหมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่หลากหลาย ทุกหนวยการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และ
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการจริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3D ในทุกรายวิชา ทุกหนวยการเรียน ครูผูสอนทุกคนจัดทํารายงานผลการใชแผนการสอนทุกรายวิชา
และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนและจัดมอบใบประกาศใหแกครูผูสอนที่
จัดทําแผนที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดนและในระดับดี นอกจากนี้ยังไดนิเทศการสอนของครูทุกคนโดยฝาย
บริหาร ที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ และมีการชี้แจงการประเมินอยางชัดเจนทุกภาคเรียน
และนําผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
ในปการศึกษา 2558 แตละสาขาวิชา ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ทั้งหมด 657 รายวิชา ซึ่งไดมี
การรายงานผลการใชแผนการสอน บันทึกหลังการสอน และรายงานผลตอฝายวิชาการ และครูผูสอนไดจัดทํา
แผนการสอนทุกรายวิชาจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 100 เมื่อเทียบกับครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
จํานวน 87 คนและเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ จากผลการดําเนินการดังกลาวทําให
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก

- 117 แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2558
จํานวน
ครูผูสอน
ทั้งหมด

จํานวน
รายวิชา
ที่สอน

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขายการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาการเลขานุการ

22
4
7
5
12
6
3
6

132
33
51
34
50
39
22
46

จํานวนรายวิชา
ที่จัดทําแผนการ
สอน
ที่มีคุณภาพ
132
33
51
34
50
39
22
46

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรม

11
3

40
14

40
14

สาขาวิชาการทองเที่ยว
สาขาวิขาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

3
3
2

25
25
21

25
25
21

87

532

532

สาขาวิชา/สาขางาน

รวม

จํานวนครูผูสอนที่จัดทํา
แผน
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

หมายเหตุ

- 118 แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดทําแผนการสอน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2558
จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชา
ที่จัดทําแผน

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
1 นางสาวศรัณยา
เอมอินทร
2 นางขนิษฐา
ภมรดล

4
4

4
4

3 นายกวินธร

4

4

สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

ไขหทัยบุตร

4 นางพราวพิมล

ณัฐอภิพิมพ

3

3

5 นางวันเพ็ญ

สาลีผลิน

5

5

6 นายสฤษดิ์

มาตกุล

4

4

7 นายเอกลักษณ

พุมโต

9

9

8 นายคมสันต

พรหมศร

6

6

9 นางภิญญดา

อยูสําราญ

3

3

10 นางณัฐญา

อัมรินทร

4

4

11 นายสุทธิ

อัมรินทร

5

5

12 นายเดชา

การสมพจน

3

3

13 นางสาวทัศนีย

เนตรครุฑ

3

3

14 นางสาวปยะธิดา

ศรีโวย

6

6

15 นางพรสวรรค

ผลวงษ

6

6

16 นางสาวสมฤดี

คําภาษี

5

5

17 นายศุภวุฒิ

ธรรมประชา

12

12

18 นางสาววรารัตน

โรจนทนงค

7

7

19 MISS. Pema Lhamo

2

2

20. Mr. Ariel

2

2

21. Miss Xuan

2

2

22 นางสาวกัลยาณี ภมรดล

3

3

จํานวนผูจัดทําแผนที่
คุณภาพ
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

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

หมายเหตุ

- 119 จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชา
ที่จัดทําแผน

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
23 นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
24 นางบุญสม
สําเนียงแจม

7

7

7

7

25 นางสาวพจนา

สลับลึก

6

6

26 นางสาวพรรณี

สุคันธิน

5

5

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
27 นางปรารถนา เกิดโชค

9

9

28 นางสาวฉัตรระวี พงศกรสุริยะ

5

5

29 นายสมภพ

อุตสาหะ

6

6

30 นายวิษณุพงษ

ศรีบุญเพ็ง

5

5

31 นายรัฐนันท

เสียงเสนาะ

11

11

32 นางสาวยานุมาศ กองรอยอยู

8

8

33 นายพรเทพ

5

5
5
5

สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

กลิ่นแดง

แผนกวิชาคหกรรม
34 นางชาลี
เกตุพรม
35 นางสาวชิรญา

พรมทอง

5
5

36 นางพรสวรรค

สระบัว

8

8

37 นางรัชนีบล

ศรีธนาอุทัยกร

8

8

38 นายเศวตโชติ

บุญจีน

9

9

สาขาวิชาการบัญชี
39 นางเบญจมาศ

ดีเจริญ

3

3

40 นายนนท

เกตุพรม

6

6

41 นายสุเทพ

สุทธิบุตร

6

6

42 นางระวีวรรณ

ทองวิเศษสุข

5

5

43 นางอรทัยภ

ทํามา

8

8

44 นางวิไล

รัตนเชิดฉาย

5

5

45 นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช

5

5

46 นางสาววิราวรรณ สายแกว

6

6

47 นางสาวนิภาวดี

6

6

มาลมพันธ

จํานวนผูจัดทําแผนที่
คุณภาพ
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

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

หมายเหตุ

- 120 -

สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชา
ที่จัดทําแผน

48 นางอารยา

เจริญพร

6

6

49 นายจารึก

ศรีนาค

7

7

สาขาวิชาการขายการตลาด
50 นางยุวพา
สารพัฒน

8

8

51 นางสมใจ

บุญมี

6

6

52 นางอนัญญา

เวียงสีมา

9

9

53 นางเพียรใจ

มวงภาษี

9

9

54 นางสาวมนัสพร

สิงหฉัตรแกว

7

7

55 ดร.จันทรา

สงศรี

6

6

56 นางวัชราภรณ

พวงบุบผา

9

9

57 นางสาวนรีรัตน

คชพงษ

4

4

58 นางสาวสุพิชญา

รักแดง

8

8

สาขาวิชาการเลขานุการ
59 นางเก็จวลี
วัชเรนทรสุนทร

9

9

60 นายสัมพันธ

7

7

61 นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม

7

7

62 นางอัจฉรา

โพธิจินดา

10

10

63 นางนิภา

สุทธิบุตร

8

8

64 นางนิภาดา

พลหาญ

8

8

65 นางสาวสุภาภรณ ดวงตาแกว

7

7

สาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
66 ดร.พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
67 นายกิติพงศ
โกวิทวณิชชา

5

5

5

5

68 นางกานตสิรี

อูอรุณ

5

5

69 นายมนตชัย

อัมพวานนท

5

5

70 นางสาวนิภาพร

แจมเสียง

4

4

5

5

หยกสุวรรณกุล

71 นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ

จํานวนผูจัดทําแผนที่
คุณภาพ
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

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

หมายเหตุ

- 121 -

สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

จํานวน
รายวิชาที่สอน

จํานวนรายวิชา
ที่จัดทําแผน

72 นายอัฐวีร

ศิริเตชภัทร

5

5

73 นายชนาวุฒิ

มูลจันทร

7

7

74 นายวศิน

ทองคําใส

8

8

75 นางสาวอาภัสรา พวงบุบผา

5

5

76 นายปภังกร

2

2

สาขาวิชาการการโรงแรมและการทองเที่ยว
77 นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร

8

8

78 นายธัฐเชษฐ

ชวยค้ําชู

10

10

79 นางสาวสายสุริยา บุญรัศมี

3

3

80 นางสาวรัชดาภรณ ตันติกําธน

8

8

81 นางสาวศิริภา

7

7

2

2
10
5

บุตรศรี

จิตผอง

82 นางสาวปทมาวดี สิงหพันธุ
สาขาวิชาการออกแบบ
83 นายสุรพล
แยมชื่น
84 นางสาวสุชาดา

มีอําพัน

10
5

85 นายภานุวัฒน

กองเขน

10

10

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
86 นางราตรี
พรหมแทน

10

10

87 นางสาวกนกพร

11

11

532

532

นอยแสง

รวม

จํานวนผูจัดทําแผนที่
คุณภาพ
ครบทุก
ไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

หมายเหตุ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

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

 ดีมาก
 ตองปรับปรุง

 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 122 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)

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการสอน
แผนการเรียน
ตารางสอน
รายงานการใชแผนของครู
ขอมูลจํานวนครูผูที่ทําการสอน

จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.2
1. ครูผูสอนจัดการแผนการสอนทุกรายวิชา/ภาคเรียน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.2

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 123 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
และจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา โดยการปรับวิธีเรียนและใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกหนวยการ
สอน มีการสอนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา ผูสอนจัดทําสื่อและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน จัดใหมีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน และรายงานการใชแผนการสอน และนํา
ผลของปญหามาแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําวิจัยพัฒนาผูเรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน
การฝกทักษะวิชาชีพ และใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมตามความแตกตางและศักยภาพของ
ผูเรียนจัดใหบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3D ทุกรายวิชาและทุกหนวยการสอน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการบูรณาการ Project Baseในแผนการ
สอน และสงเสริมใหผูสอนจัดทําสื่อและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการสอน โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศการสอน และรายงานผลการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีบันทึกหลังการสอน รายงาน
การใชแผนการสอน และนําผลของปญหามาแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําวิจัย
พัฒนาคุณภาพการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง และวิจัยในระดับแผนกวิชา
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการปฏิบัติตามกิจกรรมดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก
 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุงเรงดวน
เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 124 แหลงขอมูล
1. รายงานการนิเทศการสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. สื่อการสอน
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.3
1. ครูจัดทําแผนการสอนทุกภาคเรียน
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแผนการสอนดีเดน ดีมากและดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.3

- 125 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการให ผูสอน ทุกคนกําหนด และแจงเกณฑแจง วิธีการวัดผล
ประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ใช
วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล และนําผลการ
ประเมินไปพัฒนา สมรรถนะของผูเรียน โดยมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ การเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ใหผูสอนจัดการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3D ทุกรายวิชา และมีการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรได
ี กําหนดใหผูสอนแจงการกําหนดเกณฑวิธีการวัดผลและประเมินผล
และ
รายการสอนใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผน การสอน และใหผูเรียนมี
สวนรวมในการวัดผลประเมินผลใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน
และนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพทุ กรายวิชา และจัดการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 D ทุกรายวิชา และทุก
หนวยการสอน มีการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน
แบบสรุประดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีประจําปการศึกษา 2558
ประเด็นการพิจารณา

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑ - สรุปรายชื่อครูผูสอน
และวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการ

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา

เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน

- ตารางสอน

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนวัดและประเมินผลตาม

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา

แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา ที่สอน

- แผนการสอน

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและ

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา

ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน

- แผนการสอน / บันทึกหลังการสอน
- รายงานการใชแผนการสอน
- ขอสอบปลายภาค
- ขอสอบเก็บคะแนนระหวางเรียน

- 126 ประเด็นการพิจารณา

ขอมูล/เอกสารอางอิง/การดําเนินการที่ทําใหเกิดคุณภาพ

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา

วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน

- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน
- รายงานการใชแผนการสอน

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวัดและ

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแตละวิชา

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะ - สมุดบันทึกหลังการสอน
อาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ - งานวิจัยในชั้นเรียน
อันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่

- รายงานการจัดการเรียนการสอน

สอน

สรุป : การจัดระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในปการศึกษา 2558
ของสถานศึกษาอยูในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ จากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาวทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมี
ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับ ดีมาก

สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก
 ตองปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุงเรงดวน
เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 127 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 2.4
1. ครูผูสอนมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาโดยใชวิธีการที่หลากหลาย

จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.4
-

- 128 แบบสรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่สอนเปนรายสาขาที่จัดทําแผนการสอน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีประจําปการศึกษา 2558
จํานวนรายวิชาที่ทําการสอนและจัดทําแผนการสอน
สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
1 นางสาวศรัณยา
เอมอินทร
2 นางขนิษฐา
ภมรดล
3 นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
4 นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ
5 นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
6 นายสฤษดิ์
มาตกุล
7 นายเอกลักษณ
พุมโต
8 นายคมสันต
พรหมศร
9 นางภิญญดา
อยูสําราญ
10 นางณัฐญา
อัมรินทร
11 นายสุทธิ
อัมรินทร
12 นายเดชา
การสมพจน
13 นางสาวทัศนีย
เนตรครุฑ
14 นางสาวปยะธิดา
ศรีโวย
15 นางพรสวรรค
ผลวงษ
16 นางสาวสมฤดี
คําภาษี
17 นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
18 นางสาววรารัตน
โรจนทนงค
19 MISS. Pema Lhamo
20 Mr.Ariel
21 Mr. Xuan
22 นางสาวกัลยาณี ภมรดล
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
23 นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
24 นางบุญสม
สําเนียงแจม
25 นางสาวพจนา สลับลึก
26 นางสาวพรรณี สุคันธิน

ภาคเรียน
ที่ 1

จัดทํา
แผน
การสอน

ภาคเรียน
ที่2

จัดทําแผน
การสอน

รวม

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

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

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

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

4
4
4
3
5
4
9
6
3
4
5
3
3
6
5
12
7
2
2
2
3

2
3
3
2

2
3
3
2

5
4
3
3

5
4
3
3

7
7
6
5

หมายเหตุ

- 129 จํานวนรายวิชาที่ทําการสอนและจัดทําแผนการสอน
สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
27 นางปรารถนา เกิดโชค
28 นางสาวฉัตรระวี ศรีคํา
29 นายสมภพ
อุตสาหะ
30 นายวิษณุพงษ ศรีบุญเพ็ง
31 นายรัฐนันท
เสียงเสนาะ
32 นางสาวยานุมาศ กองรอยอยู
33 นายพรเทพ
กลิ่นแดง
แผนกวิชาคหกรรม
34 นางชาลี
เกตุพรม
35 นางสาวชิรญา พรมทอง
36 นางพรสวรรค สระบัว
37 นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
38 นายเศวตโชติ
บุญจีน
สาขาวิชาการบัญชี
39 นางเบญจมาศ ดีเจริญ
40 นายนนท
เกตุพรม
41 นายสุเทพ
สุทธิบุตร
42 นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
43 นางอรทัยภ
ทํามา
44 นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
45 นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช
46 นางสาววิราวรรณ สายแกว
47 นางสาวนิภาวดี มาลมพันธ
48 นางอารยา
เจริญพร
49 นายจารึก
ศรีนาค
สาขาวิชาการขายการตลาด
50 นางยุวพา
สารพัฒน
51 นางสมใจ
บุญมี
52 นางอนัญญา
เวียงสีมา
53 นางเพียรใจ
มวงภาษี
54 นางสาวมนัสพร สิงหฉัตรแกว
55 ดร.จันทรา
สงศรี

ภาคเรียน
ที่ 1

จัดทํา
แผน
การสอน

ภาคเรียน
ที่2

จัดทําแผน
การสอน

รวม

3
2
2
4
-

3
2
2
4
-

6
3
4
5
7
8
5

6
3
4
5
7
8
5

9
5
6
5
11
8
5

2
2
1
2
4

2
2
1
2
4

3
3
7
6
5

3
3
7
6
5

5
5
8
8
9

1
2
2
2
3
2
2
3
3
3
2

1
2
2
2
3
2
2
3
3
3
2

2
4
4
3
5
3
3
3
3
3
5

2
4
4
3
5
3
3
3
3
3
5

3
6
6
5
8
5
5
6
6
6
7

4
2
4
5
2

4
2
4
5
2

4
4
5
4
7
-

4
4
5
4
7
-

8
6
9
9
7
-

หมายเหตุ

- 130 จํานวนรายวิชาที่ทําการสอนและจัดทําแผนการสอน
สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล

ภาคเรียน
ที่ 1

56 นางวัชราภรณ พวงบุบผา
57 นางสาวสรีรัตน คชพงษ
58นางสาวสุพิชญา รักแดง
สาขาวิชาการเลขานุการ
59 นางเก็จวลี
วัชเรนทรสุนทร
60 นายสัมพันธ
หยกสุวรรณกุล
61 นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
62 นางอัจฉรา
โพธิจินดา
63 นางนิภา
สุทธิบุตร
64 นางนิภาดา
พลหาญ
65 นางสาวสุภาภรณ ดวงตาแกว
สาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
66 ดร.พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
67 นายกิติพงศ
โกวิทวณิชชา
68 นางกานตสิรี อูอรุณ
69 นายมนตชัย
อัมพวานนท
70 นางสาวนิภาพร แจมเสียง
71 นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ
72 นายอัฐวีร
ศิริเตชภัทร
73 นายชนาวุฒิ
มูลจันทร
74 นายวศิน
ทองคําใส
75 นางสาวอาภัสรา พวงบุบผา
76 นายปภังกร
บุตรศรี
สาขาวิชาการการโรงแรมและการทองเที่ยว
77 นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
78 นายธัฐเชษฐ
ชวยค้ําชู
79 นางสาวสายสุริยา บุญรัศมี
80 นางสาวรัชดาภรณ ตันติกําธน
81 นางสาวศิริภา
จิตผอง
82 นางสาวปทมาวดี สิงหพันธุ

4
3

จัดทํา
แผน
การสอน
4
3

3
4
4
4
3
3
3

ภาคเรียน
ที่2

จัดทําแผน
การสอน

รวม

5
4
5

5
4
5

9
4
8

3
4
4
4
3
3
3

6
3
6
5
5
4

6
3
6
5
5
4

9
7
10
8
8
7

2
1
2
2
1
1
3
3
2
-

2
1
2
2
1
1
3
3
2
-

4
3
3
3
4
5
4
5
3
2

4
3
3
3
4
5
4
5
3
2

5
5
5
4
5
5
7
8
5
2

5
5
4
3
-

5
5
4
3
-

3
5
3
4
4
2

3
5
3
4
4
2

8
10
3
8
7
2

หมายเหตุ

- 131 จํานวนรายวิชาที่ทําการสอนและจัดทําแผนการสอน
สาขาวิชา/ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชาการออกแบบ
83 นายสุรพล
แยมชื่น
84 นางสาวสุชาดา มีอําพัน
85 นายภานุวัฒน กองเขน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
86 นางราตรี
พรหมแทน
87 นางสาวกนกพร นอยแสง
รวม

ภาคเรียน
ที่ 1

จัดทํา
แผน
การสอน

ภาคเรียน
ที่2

จัดทําแผน
การสอน

รวม

3
4
5

3
4
5

7
1
5

7
1
5

10
5
10

4
5
200

4
5
200

6
6
332

6
6
332

10
11
532

หมายเหตุ

- 132 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการกํา หนดโครงการฝกงาน นักเรียน
นักศึกษา มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนการฝกงาน มีการนิเทศการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา ใน
สถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของนักเรียน นักศึกษารวม กับสถานประกอบการ มีการ
สัมมนาการฝกงานของนักเรียน นักศึกษารวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน ในแผนปฏิบัติการประ จําป
ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําผลไปปรับปรุง
ความพยายาม
สถานศึกษามีการดําเนินงานดังนี้
1. สํารวจสถานประกอบการที่เขารวมโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชน
2. จัดทําเอกสารขออนุญาตผูปกครองเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ฝกงานตามหลักสูตรที่
วิทยาลัยฯ กําหนด
3. จัดทําเอกสารขอความอนุเคราะหสถานประกอบการเพื่อให นักเรียน นักศึกษา ฝกงานทั้ง
ภาคปกติและทวิภาคีและเอกสารตอบรับเอกสารสงตัวเขาฝกงาน แบบประเมินของสถานประกอบการ
4. จัดทําเอกสารสงตัวนักเรียน นักศึกษา เขาฝกงานและจัดทําแบบประเมินผลการฝกงาน
สําหรับสถานประกอบการ
5. จัดทําเครื่องมือวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต อนักเรียน นักศึกษา ฝกงาน
จํานวน 3 ดาน ไดแกดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะ
วิชาชีพ
6. จัดทําเครื่องมือวัดความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีตอนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
จํานวน 3 ดาน ไดแกดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะ
วิชาชีพ
7. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการและรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ฝกงานแยกตาม
สาขาวิชา
8. ดําเนินการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนการฝกงาน
9. จัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการครูนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ 305/2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 และ ที่ 778/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝ กงานในสถาน
ประกอบการ
10. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูนิเทศกและสถานประกอบการวัดผล ประเมินผล
นักเรียน นักศึกษาฝกงานรวมกัน
11. ดําเนินการจัดสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน
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2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการเชิญตัวแทนสถาน
ประกอบการเขารวมสัมมนา
13. รายงานผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถาน
ประกอบการ หนวยงาน และทํา
ความรวมมือในการสงผูเรียน
เขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชา

ปริมาณ
การประชุมหัวหนาแผนกตางๆ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ
และหนวยงาน ในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
 รายงานสรุปรายชื่อสถานประกอบการ และจํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่ฝกงานในแตละภาคเรียน
 การทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการสงนักเรียน นักศึกษา
ฝกงาน
 การทําสัญญาความรวมมือระหวางวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีกับสถานประกอบการและหนวยงาน
 สถานประกอบการระบบปกติ จํานวน 238 แหง
 สถานประกอบการระบบทวิภาคี จํานวน 9 แหง

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู
 คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 92/2558 เรื่องแตงตั้ง
เรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการ คณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน รุนที่ 1
ฝกงาน
ปการศึกษา 2558
คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 695/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน รุนที่ 2
ปการศึกษา 2558
รายงานการปฐมนิเทศ
 คูมือการฝกงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการ
 คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 305/2558 เรื่อง
ฝกงานของผูเรียนในสถาน
การแตงตั้งครูนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน รุนที่ 1
ประกอบการหนวยงาน
ปการศึกษา 2558
คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 778/2558 เรื่อง
การแตงตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝกงาน รุนที่ 2 ปการศึกษา 2558
 รายงานผลการนิเทศการฝกงานของผูเรียนใน
สถานประกอบการ 4 ครั้ง/ภาคเรียน

- 134 ประเด็นการพิจารณา
4. สถานศึกษามีการวัดผลการ
ฝกงานของผูเรียนรวมกับสถาน
ประกอบการหนวยงาน

ปริมาณ
 คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ที่
305/2558 เรื่อง การแตงตั้งครูนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
รุนที่ 1 ปการศึกษา 2558
คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 778/2558 เรื่อง
การแตงตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝกงาน รุนที่ 2 ปการศึกษา 2558
 รายงานผลการฝกงานของผูเรียนจากสถานประกอบการและ
หนวยงาน
 เอกสารการประเมินผลจากสถานประกอบการ
 รายงานผลการประเมินจากสถานประกอบการ
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการ
 คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 307/2558 เรื่อง การ
ฝกงานของผูเรียน เพื่อนําผลไป
สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงานรุนที่ 1 ปการศึกษา 2558
ปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ คําสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 780/2558 เรื่อง การ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมสัมมนา สัมมนานักศึกษาฝกงานรุนที่ 2 ปการศึกษา 2558
หนังสือเชิญสถานประกอบการ เขารวมสัมมนาการฝกงาน
 รายงานผลการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน

สรุปในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และมีผลตาม (5)

 ดี

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุง
เรงดวน

- 135 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

แหลงขอมูล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จุดเดนตามตัวบงชี้ 2.5
สถานศึกษามีระบบการฝกงานที่ชัดเจนและไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดี
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 2.5
-

- 136 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ตัวบงชี้
คา ของการ
ประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน ดําเนินงาน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)และ(5)
2.1 ระดับคุณภาพในการใช
ดีมาก
5
 ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
พอใช
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

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

- 138 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. คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา โดยผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ( x =4.74)
2. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- 139 ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการ
กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
อาชีวศึกษา ที่ 1642/2554 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2 สถานศึกษาดําเนินการใชมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการ
หรือวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 1/2558 และ
ภาคเรียนที่ 2/2558 รวม 2 ครั้ง
3 สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่ สุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบ
เกี่ยวของ
แผนปฏิบัติงานประจําป
อัตลักษณ เอกลักษณ และตัวบงชี้
ทางสถานศึกษา ใหขอแนะนําเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย
เชน การปรับปรุงภูมิทัศน
สถานศึกษา การเผยแพรผลงาน
ของสถานศึกษา การคัดเลือก
ศิษยเกาดีเดน การใหความรูแก
นักเรียน นักศึกษา เรื่องกAECd
การเตรียมความพรอมสูการเปน
ผูประกอบการของนักเรียน
นักศึกษา การเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
และพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เปนตน
4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
วิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ สถานศึกษาและมีผลการ
การปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
( x =4.74)

- 140 -

ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
5 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการ
รายงานการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน โดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ระดับดีมาก

สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการ จํานวน 5 ขอ
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

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

 ตองปรับปรุง
เรงดวน

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1642/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 37/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1/2558 และ
ภาคเรียนที่ 2/2558 รวม 2 ครั้ง
4. คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําป
อัตลักษณ เอกลักษณ และตัวบงชี้ทางสถานศึกษา ใหขอแนะนําเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย เชน
การปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา การเผยแพรผลงานของสถานศึกษา การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน การให
ความรูแกนักเรียน นักศึกษา เรื่อง กAECdการเตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการของนักเรียน
นักศึกษา การเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เปนตน

- 141 5. รายงานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก X = 4.74
6. รายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับดีมาก
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.1
1. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม ปละ 2 ครั้ง
2. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา โดยผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัย
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับ มากที่สุด และความ
พึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิอยูในระดับ มากที่สุด
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.1
-
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ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนักในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
ไดรวมกันคิดและวางแผน เริ่มตั้งแตการเขียนโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ปการศึกษา
2558-2560 วางแผนการประชุม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ดังกลาว
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานวางแผนและงบประมาณไดเขียนและเสนอโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับกลยุทธที่ 21 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 ป
ปการศึกษา 2558-2560 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. 2558 โดยยึดถือวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย ตลอดจนโครงการและกิจกรรม จาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปที่ไดจัดทําไวแลวขางตน โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา รวมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะกอใหเกิดการพัฒนาผูเรียนและวิทยาลัย
ตลอดจนพิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดรวมทั้งไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นอกเหนือไปจากนั้นวิทยาลัยฯ ไดนํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปงบประมาณ เผยแพรตอสาธารณชนให

- 143 ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดยทําหนังสือจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังไดเผยแพรไปวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนครู บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาดวย
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เสนอตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณที่ไดวางแผนไว ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมผานระบบหัวหนาชั้น ชมรมวิชาชีพ องคการ
วิชาชีพ ระบบงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในสวนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสวนรวมโดยผานแผนกวิชา และผานสายบังคับบัญชาของหัวหนางานและรองผูอํานวยการ ซึ่งในแตละ
ภาคเรียนมีผูเรียน ครู และบุคลากรเขารวมโครงการและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนงานและ
โครงการอยางครบถวน สมบูรณ และตอเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ในสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง โดยมีการเก็บขอมูลผลการดําเนินงานในทุกโครงการและกิจกรรม ซึ่งขอมูลประกอบดวย
ผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใชงบประมาณ ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป ที่ครอบคลุมดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในระดับดี
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะ
มาจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และเผยแพรผลการดําเนินงานดังกลาวตอ
สาธารณชน และวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เผยแพรผานทาง
อินเตอรเน็ต ตลอดจนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

- 144 ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลอง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
4

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

5

สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินการ
มีการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา

มีการจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอ
ขอเสนอแนะ
มีการจัดทํารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการ จัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาจํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5ขอ

ดี
ปฏิบัติ 4ขอ

ระดับคุณภาพ
พอใช
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 3ขอ
ปฏิบัติ 2ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1ขอ

- 145 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 2558-2560
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป
6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอโดยเนนการเขามามีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.2

-

- 146 ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนักในการพัฒนา

สถานศึกษา ตามอัตลักษณที่วา

“ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม” โดยไดรวมกันคิดและวางแผนเพื่อประชุมแตงตั้งคณะทํางาน การเขียนโครงการ
ของงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําป
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยฝายและงานที่เกี่ยวของไดเขียนโครงการและกิจกรรมเพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามอัตลักษณนักเรียน นักศึกษา ที่วา “ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม” และเอกลักษณ
ของสถานศึกษาที่วา “แหลงเรียนรูคูคุณธรรม นําวิชาชีพ” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปรัชญาวิทยาลัยที่วา “ทักษะดี
มีคุณธรรม นําวิชาการ”
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณดังนี้

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันกําหนดอัตลักษณนักเรียนนักศึกษาวา “ทักษะเยี่ยม
เปยมคุณธรรม”และเอกลักษณของวิทยาลัยที่วา “แหลงเรียนรู คูคุณธรรม นําวิชาชีพ”โดยการมีสวนรวมของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และชุมชนรวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเขามามีสวนรวมในการให
คําปรึกษา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับเอกลักษณวิทยาลัย และอัตลักษณนักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะกอใหเกิดการ
พัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณที่ไดรวมกันกําหนดไว ตลอดจน
พิจารณางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดรวมทั้งไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จะกอใหเกิดการ
พัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ ที่ไดเสนอตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณที่ไดวางแผนไว ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมผานระบบหัวหนาชั้น ชมรมวิชาชีพองคการวิชาชีพ ระบบงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในสวนของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมโดย
ผานแผนกวิชา และผานสายบังคับบัญชาของหัวหนางานและรองผูอํานวยการ ซึ่งในแตละภาคเรียนมีผูเรียน

- 147 ครู และบุคลากรเขารวมโครงการและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการอยางครบถวน
สมบูรณ และตอเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียน ไดรับความรวมมือจากทุกฝายในสถานศึกษาคิดเปน
รอยละ 100
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง โดยมีการเก็บขอมูลผลการดําเนินงานในทุกโครงการและกิจกรรม ซึ่งขอมูลประกอบดวย
ผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใชงบประมาณ ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป ที่ครอบคลุมดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในระดับดี
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงการบริหารจัดการ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ และการพัฒนาสถานศึกษาตาม
เอกลักษณ
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ที่
1
2

3
4
5

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ พัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ

ผลการดําเนินการ
มีการกําหนดอัตลักษณ
มีแผนงาน โครงการ
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา
ดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ
มีการประเมินผล
การดําเนินงาน
นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุง

- 148 สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการพัฒนา สถานศึกษาตามอัตลักษณ
จํานวน 5ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5ขอ
เกณฑการตัดสิน

ดี
ปฏิบัติ 4ขอ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคุณภาพ
พอใช
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 3ขอ
ปฏิบัติ 2ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1ขอ

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 2558-2560
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป
7.ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
8. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

- 149 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของนักเรียน
นักศึกษา และเอกลักษณของสถานศึกษา ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ขอโดยเนนการเขามามีสวนรวม
ของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่3.3

-

- 150 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของ มีวิสัยทัศนในการบริหารงานของวิทยาลัย ดานวิชาการ ดานกิจกรรม โดยการมี
สวนรวมกับทุกภาคสวน ประกอบดวย ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน
ราชการ ชุมชน และคณะกรรมการวิทยาลัย
ความพยายาม
ผูบริหารสถานศึกษามีการชี้แจงขาวสาร นโยบาย ในรูปแบบการประชุมครู บันทึกขอความ การ
มอบหมายงานใหครูและบุคลากรตรงตามความรูความสามารถ มีการตรวจสอบติดตามผล และการสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์
1. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
2. มีการประชุมครู ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 3 ครั้ง
3. มีการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานและการมีภาวะผูนํา โดยผลการประเมิน อยูในระดับ ดีมาก
(X = 4.77)
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ
สถานศึกษาทําแผนพัฒนาคุณภาพ
หนวยงานตนสังกัด
การศึกษา ปการศึกษา 2558 –
2560 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2558 ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา2558
และรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2558
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา สถานศึกษาจัดประชุมครูและ
อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
บุคลากรทางการศึกษา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
รวม 3 ครั้ง

- 151 ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ สถานศึกษามีการจัดประชุม
จัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กอน
เปดภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ของทุกป
รวม 2 ครั้ง
4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษานําความคิดเห็นของ
หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ
รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
บุคลากร ผูปกครอง รวมทั้งผูมี
สวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษา เชน การปรับปรุง
ภูมิทัศนสถานศึกษา การเผยแพร
ผลงานของสถานศึกษา การ
คัดเลือกศิษยเกาดีเดน การให
ความรูแกนักเรียนนักศึกษา เรื่อง
AECกการเตรียมความพรอมสูการ
เปนผูประกอบการของนักเรียน
นักศึกษา การเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
และพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เปนตน
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของ สถานศึกษามีการประเมินผลการ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
บริหารงานและภาวะผูนําของ
วิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผูบริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก
(X=4.77)
สรุปผลการประเมิน

 ดีมาก
 ตองปรับปรุง

 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุงเรงดวน

- 152 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 – 2560
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2558
รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2558
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
คําสั่งแตงตั้งและมอบหมายงานตามระเบียบวาดวยการบริหารสถานศึกษา ป 2558
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปการศึกษา 2557 – 2558
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รายงานการประชุมครู ป 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ป 2558
รายงานการประชุมศิษยเกา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมผูปกครองประจําภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
13. รายงานการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ป 2558
14. ขอแนะนําของคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย เชน การปรับปรุง
ภูมิทัศนสถานศึกษา การเผยแพรผลงานของสถานศึกษา การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน การให
ความรูแกนักเรียนนักศึกษา เรื่องกAECกการเตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการของนักเรียนนักศึกษา
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติเปนตน
15. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

- 153 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.4
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
4. สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งตามคําสั่งของวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
5. สถานศึกษามีการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.4
-

- 154 ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
งานศูนยขอมูลสารสนเทศมีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารสารสนเทศ เพื่อนําไปบริหารจัดการเขาสู
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ทําการเชื่อมโยงเปนระบบสะดวกตอการใหบริการ ตลอดจนดูแลอุปกรณระบบ
เครือขายไดวางแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาและโครงการ
พัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล นําผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่ผานมาใชเปนแนวทางการวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ประชุมคณะกรรมการผูเกี่ยวของ มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ เผยแพรขอมูลความรู
ในการรับบริการและเขาถึงขอมูลสารสนเทศใหกับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม
สถานศึกษาไดพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร โดยขอมูลสารสนเทศ มีความถูกตอง เปนปจจุบัน จัดเก็บ
และนําเขาสูฐานขอมูลระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012 สามารถเรียกดูไดสะดวกรวดเร็วโดยใหสิทธิ์
ไดเขาใชงานระบบ บริหารจัดการอาชีวศึกษา และใชงานอินเตอรเน็ต ที่กําหนดให ซึ่งแบงระดับการเขาถึง
ไดแก ผูดูแลระบบงานตางๆ บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง การเขาถึงขอมูลตองผานระบบ
ตรวจสอบการแสดงตัวตน ผูใชงาน กอนเขาใชระบบตามระเบียบพรบ.คอมพิวเตอร 2550 สถานศึกษามีการใช
ขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ในการบริหารจัดการ ไดแก ขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ ไดสํารอง
ขอมูลผานโปรแกรมบริหารจัดการจัดเก็บไวในเครื่องแมขาย และสํารองเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลภายนอก
มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยจัดเก็บจากครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือขาย และ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์
มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึกษา มีฐานขอมูล
สารสนเทศ เขาถึงขอมูลไดผานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012 เผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง
เว็บไซตของสถานศึกษาภายใตชื่อโดเมน www.spvc.ac.th บริหารจัดการขอมูลแหลงขอมูลที่เปนประโยชน
ตอครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง สามารถเขาถึงไดสะดวก มีคุณภาพ

- 155 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
และอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับสถานศึกษา
ที่ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบ
สํารองขอมูลสารสนเทศ เพื่อปองกันการสูญหาย
ของขอมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
อยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน

ผลการดําเนินการ
- รวบรวม จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
- เผยแพรขอมูลพื้นฐานบนเว็บไซต
- รูปเลมขอมูลสถานศึกษาประจําป

- ปรับปรุงโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผล
(std2011) ใหทันสมัย เปนปจจุบัน
- ปรับปรุงขอมูลบนโปรแกรมบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา RMS2012 ใหเปนปจจุบัน
- กําหนดสิทธิ์ใหบุคลากรใหม ใชสําหรับเขาใชงาน
ผานระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
บน RMS2012
- ปรับปรุงขอมูลบนระบบการรับสมัครออนไลน
datacenter.vec.go.th ใหเปนปจจุบัน
- ปรับปรุง ดูแลโปรแกรมบริหารจัดการงานพัสดุ
- กําหนดชื่อผูใชงานพรอมรหัสผาน
ใหบริการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ผูปกครอง สถานประกอบการ
ที่ไดทําความรวมมือในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
- กําหนดชื่อผูใชงานพรอมรหัสผานสําหรับ
เขาถึงระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)
- จัดเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

3

สถานศึกษาดําเนินการให ครู และบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ

4

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากร ทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการ - ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
บริหารจัดการอยูในระดับ ดีมาก
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.0
มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.65

5

- 156 สรุปในปการศึกษา 255
ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก  ดี
ปฏิบัติ 5 ขอ

8 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ จํานวน 5 ขอ

ปฏิบัติ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 2 ขอ

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

- 157 ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเพื่อการวางแนวปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยงดานตาง ๆ คือ 1. ดานความปลอดภัย 2. ดานการทะเลาะวิวาท 3. ดานสิ่งเสพติด 4. ดานสังคม
5. ดานการพนันและการมั่วสุม มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบันทึกการปฏิบัติ
หนาที่ครูเวรเพื่อควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ มีการวางแผนและกําหนดมาตรการใหครู และบุคลากรใน
สวนงาน ไดดําเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อการแกไขและปรับปรุงตอไป
ความพยายาม
จัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา โดยมีโครงการตางๆ เชน การปรับปรุงหองเรียนตางๆ เปนตน จัดทําโครงการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการปองกันและการควบคุมความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาทโดยมีโครงการตางๆ เชน วันไหวครู
กิจกรรมกีฬาสีและนันทนาการ การประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง เปนตน จัดทําโครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา รณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานสิ่งเสพติดสากล จัดทําโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและการควบคุมความเสี่ยงดานสังคมโดยมีโครงการตางๆ เชน
โครงการ
เครื่องแบบสวย โฮมรูม โครงการอบรมความรูวินัยจราจร และรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการอบรมความ
ขับขี่ปลอดภัย จัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันการควบคุมความเสี่ยงดานการพนันและการ
มั่วสุม โดยมีโครงการตางๆ เชน การเสริมสรางประสบการณคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2558 มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษาเกิดขึ้นกับครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เปนความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุการใชรถจักรยานยนต ซึ่งคิดเปนความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับจํานวนครู บุคลากรนักเรียน นักศึกษา เปนรอยละ 0.65 ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท เกิดขึ้นรอยละ 0 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด เกิดขึ้นรอยละ 0.05 จากผลการตรวจสุขภาพ
ประจําป นักเรียน นักศึกษาทุกคนผานการตรวจ 100% ดานสังคม เกิดขึ้นรอยละ 0.10 และดานการพนัน
และการมั่วสุม เกิดขึ้นรอยละ 0.43 ไมมีการตรวจพบการพนันและการมั่วสุมทั้งในสถานศึกษาและหอพัก
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แบบประเมินระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน
โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน
ไดแก ความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดาน
สิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีผลทําใหความเสี่ยงใน
ดานตางๆ ลดลง

ผลการดําเนินการ
สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทําโครงการบริหาร
ความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน โดยจัดทําโครงการปกครองสัญจร
รอบสถานศึกษา โครงการตรวจภายในวิทยาลัยฯ
โครงการบริหารความเสี่ยง โครงการอบรมความรูวินัย
จราจร เพื่อควบคุมความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
ดานความปลอดภัย การพนันและการมั่วสุม ดาน
สิ่งเสพติด และดานสังคม โดยมีการตรวจตราจุดเสี่ยง
ตางๆ รอบวิทยาลัยฯ และภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ
ปองกันและลดปญหาที่อาจเกิดขึ้น

2.

มีการจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน ดังนี้
1) ความปลอดภัย มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- โครงการอบรมความรูวินัยจราจร วิทยากรจากสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี
- โครงการอบรมอาสาจราจร ขับขี่ปลอดภัยโดยรวมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความสังคมของมนุษย
(สํานักคนดีศรีสุพรรณ)
- โครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
- โครงการตรวจภายในสถานศึกษา
- การจัดงานวันโลกรําลึกถึงผูสูญเสียจากอุบัติเหตุทาง
ทองถนน โดยมีวิทยากรมาใหความรูแกนักเรียน
นักศึกษา
2) ดานการทะเลาะวิวาท มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ดังนี้
- การจัดเวรดูแลนักเรียน นักศึกษา และครูเวรเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยง โดยตรวจตราจุดเสี่ยงตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ โดยครูเวรงานปกครอง ครูหัวหนาแผนก
- โครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
- โครงการตรวจภายในสถานศึกษา

สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน
โครงการ

- 159 ที่

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ
3) ดานสิ่งเสพติด มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- จัดอบรมความรูเกี่ยวกับยาเสพติด และสอดแทรกใน
การพูดหนาแถว เพื่อตระหนักถึงโทษและภัยของ
ยาเสพติด การตรวจสุขภาพประจําป และเพื่อหา
สารเสพติด
4) ดานสังคม มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- จัดโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูศึกษา
อาชีวศึกษา
- โครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
- โครงการตรวจภายในสถานศึกษา
5) ดานการพนันและการมั่วสุมมีการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
-การจัดทําโครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
- โครงการตรวจภายในสถานศึกษา

3.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ

- รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

4.

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

- รายงานผลโครงการอบรมอาสาจราจรและขับขี่
ปลอดภัย โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (สํานักงานคนดีศรีสุพรรณ)
- รายงานผลโครงการอบรมความรูวินัยจราจร ประจําป
การศึกษา 2558
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโทษ
- รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2558
กลยุทธที่ 7 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนฯ
- รายงานบันทึกการปฏิบัติหนาที่ครูเวรดูแลนักเรียน
นักศึกษา
- รายงานบันทึกการปฏิบัติหนาที่ครูเวร เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงดานตางๆ
- รายงานผลกาตรวจสุขภาพ ประจําป 2558
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ที่
5.

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน

ผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงานมีความเสี่ยงลดลงทั้ง 5 ดาน ดังนี้
1) ความปลอดภัย ลดลงจากเดิมรอยละ 2 เปน 0.65
ลดลง 1.35
2) ดานการทะเลาะวิวาท ลดลงจากเดิมรอยละ 0.64
เปน 0 ลดลง 0.64
3) ดานสิ่งเสพติด ไมมีผลการพบยาเสพติดใน
สถานศึกษา และการตรวจสุขภาพผาน 100 % เพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 0 เปน 0.05เพิ่มขึ้น 0.05
4) ดานสังคม ลดลงจากเดิมรอยละ 14.43 เปน 0.10
ลดลง 14.33
และ 5) ดานการพนันและการมั่ว เพิ่มขึ้นจากเดิม
รอยละ 0 เปน 0.43 เพิ่มขึ้นเปน 0.43
(เลนการพนัน)

สรุป: ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการบริหารความเสี่ยง จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็กการพิจารณา ขอ 1-5
ดี ปฏิบัติตามประเด็กการพิจารณา ขอ 1-4
พอใช ปฏิบัติตามประเด็กการพิจารณา ขอ 1-3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็กการพิจารณา ขอ 1 และ 2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็กการพิจารณา ขอ 1

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

= 5 คะแนน
= 4 คะแนน
= 3 คะแนน
= 2 คะแนน
= 1 คะแนน

- 161 แหลงขอมูล
1. งานปกครอง
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. งานวัดผลและประเมินผล
4. งานทะเบียน
5. งานประชาสัมพันธ
6. งานวางแผนและงบประมาณ
7. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.6
1. ความเสี่ยงดานตางๆ สามารถปรับปรุงแกไขควบคุมใหลดลงไดอยางตอเนื่อง
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.6
1. ลดความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท
2. ลดความเสี่ยงดานสังคม

- 162 ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายที่มุงเนนความตระหนักในการจัดระบบดูแลนักเรียน โดยมีการจัดการ
ปฐมนิเทศ มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือขายผูปกครองดูแลผูเรียนสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มี
ระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนที่ปญญาเลิศ ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาและพระราชบัญญัติของการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
ความพยายาม
งานครูที่ปรึกษาไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน งานปกครอง

งานแนะแนว งาน

สวัสดิการพยาบาล งานกิจ การนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เพื่อให
ผูเรียนทุกคนไดรับการดูแลในทุกดานอยางทั่วถึง ตลอดปการศึกษา 2558
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ใหมปละ 1 ครั้ง และการจัดปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา ที่ตองมีการฝกงานภาคเรียนละ 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
คณะครูอาจารย สมาคมศิษยเกา หนวยงาน มีการจัดสรรเงินทุนอยางมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน อีกทั้ง
ประสานงานกับกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหผูกูทราบถึงหลักเกณฑในการกูยืมเงินกันอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนการดูแลการใชจายเงินใหเปนไปอยางประหยัด ครูที่ปรึกษามีบทบาทสําคัญในการดูแลการ

- 163 ใชจายเงินและติดตามผลการเรียนตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เพื่อใหผูกูมีคุณสมบัติที่ครบถวนในการกูยืม
เงินในภาคเรียนตอไป
5. วิทยาลัยฯ มีการคัดกรอ

งผูเรียนเปน 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 วัน/เดือน/ป ที่ ผลการ หมายเหตุ
ที่
ปฏิบัติ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
ผูเรียน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
1 ปฐมนิเทศ
งานแนะแนว
50
6 พ.ค. 58
100
864
200/58
นักเรียน–นักศึกษาใหม
2 ปฐมนิเทศการฝกงาน
24
92/58
งานทวิภาคี
485
100
1 พ.ค.58
ภาคเรียนที่ 1/58
3 ปฐมนิเทศฝกงาน
695/58
งานทวิภาคี
14
190
15 ต.ค 58
100
ภาคเรียนที่ 2/58
11 พ.ค 58
100
4 การนิเทศนักเรียน
305/58
14
377
งานทวิภาคี
ถึง 11 ก.ย 58
ฝกงาน 1/58
19 ต.ค 58
5 การนิเทศนักศึกษา
14
190
100
778/58
งานทวิภาคี
ถึง 19 ก.พ 59
ฝกงาน 2/58

- 164 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ลําดับ โครงการหรือกิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ที่ ผลการ หมายเหตุ
ที่
ปฏิบัติ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
นร/นศ
6 การแตงตั้งครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
72
1870
มี.ค.58
100
141/58
ประจําปการศึกษา 2558
7 การจัดตารางการเขาพบ
งานวิชาการ
72
1870
พ.ค.58
100
141/58
ครูปรึกษารายสัปดาห
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ลําดับ โครงการหรือกิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ที่ ผลการ หมายเหตุ
ที่
ปฏิบัติ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
นร/นศ
8 การเขาพบครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
72
1870
ตามตาราง
100
141/58
ประจําสัปดาห
9 การติดตามการเขาพบ
งานครูที่ปรึกษา
72
1870
17 ครั้ง/
100
141/58
รายสัปดาห
ภาคเรียน
10 การสรุปผลการเขาพบ
หัวหนางานครู
72
1870
1 ครั้ง/
100
141/58
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ที่ปรึกษา
ภาคเรียน
11
การสัมมนาการฝกงาน
งานทวิภาคี
22
377
10 ก.ค.58
100
307/58
รุน 1 ปวช. 3 ปวส. 2
ภาคเรียนที่ 1/58
12 การสัมมนาการฝกงาน
งานทวิภาคี
12
190
18 ธ.ค. 58
100
780/58
รุนที่ 2 ปวส. 1
ภาคเรียนที่ 2/58

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

ผูรับผิดชอบ
งานครูที่ปรึกษา

ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ที่ ผลการ หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
นร/นศ
72
1870
6 พ.ค. 58
93.59
176/58

งานครูที่ปรึกษา

72

1870

15 ต.ค.58

94.60

710/58

งานครูที่ปรึกษา

72

216

12 มิ.ย. 58

100

481/58

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย
รอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนรองขอ
ลําดับ โครงการหรือกิจกรรม
ที่
16 โครงการลดปญหาการ
ออกออกกลางคัน
17 การสํารวจความประสงค
ในการขอรับทุนการศึกษา
18 พิธีมอบทุนการศึกษา
2557
19 การยื่นความประสงคการ
กูยืมเงิน กยศ.

ผูรับผิดชอบ
งานครูที่ปรึกษา

ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ที่ ผลการ หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
นร/นศ
72
1870 15 มิ.ย. 57
100
491/58

งานแนะแนว

72

180

งานแนะแนว

72

180

งานแนะแนว

72

180

พ.ค. 58

100

บันทึก
ขอความ

17 ก.ค. 57

100

501/58

พ.ค. – มิ.ย.58

100

บันทึก
ขอความ

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง และสงเสริมผูมีปญญาเลิศ
ลําดับ โครงการหรือกิจกรรม
ที่
20 การคัดกรองผูเรียน
21 การสรุปผลการคัดกรอง
22 กลุมเสี่ยง
โครงการเยี่ยมบาน

ผูรับผิดชอบ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง

ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ที่ ผลการ หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
นร/นศ
72
1870 10 พ.ค. 58
100
249/58
72
1870 2 มิ.ย. 58
100
249/58
13
35 15-30 มิ.ย. 58
100
491/58

- 166 ลําดับ
ที่
23
24

25
26
27

28
29

โครงการหรือกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผูเขารวมโครงการ วัน/เดือน/ป ที่ ผลการ หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ดําเนินการ (คําสั่ง)
ครู
นร/นศ

กลุมเสี่ยง ผลการเรียน
ต่ํากวา 2.00
กลุมเสี่ยง ดานสุขภาพ
โดยการตรวจสุขภาพ

งานครูที่ปรึกษา

35

134

22 มิ.ย. 58

90.00

491/58

งานสวัสดิการ
พยาบาล

72

1870

7-8 พ.ค. 58

100

191/58

โครงการแฟมพัฒนา
รายหอง
โครงการ สมุดประจําตัว
ผูเรียน
ปจฉิมนิเทศ
ปการศึกษา 2558

งานครูที่ปรึกษา

72

1870

3 มี.ค. 59

98.39

งานครูที่ปรึกษา

72

1870

3 มี.ค. 59

97.55

งานแนะแนว

40

660

27 ม.ค. 59

100

บันทึก
ขอความ
บันทึก
ขอความ
5/59

เกียรติบัตรเรียนดี
ภาคเรียนที่ 1/58
เกียรติบัตรประพฤติดี
และเครื่องแบบสวย

งานครูที่ปรึกษา

87

79

26 ม.ค. 59

100

24/59

งานปกครอง

87

72

18 ก.พ. 59

100

83/59

- 167 ตารางประเมินระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ที่
1
2

3
4

5

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

สรุป ในปการศึกษา 2558 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
แหลงขอมูล งานครูที่ปรึกษา

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

จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.7
สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ดี

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 168 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

- 169 ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีความตระหนัก ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยงานที่
เกี่ยวของไดรวมกันคิดและวางแผนเขียนโครงการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาดังกลาว
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและหองสมุด ไดเขียนและ
เสนอโครงการเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ

สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการลงในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป ซึ่งสอดคลอง
กับกลยุทธที่5 พัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ
สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและหองสมุด ไดเสนอ
โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งบุคลากรทุกฝายไดมี
สวนรวมในการพิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว ซึ่งโครงการที่ไดรับการอนุมัติจํานวน 15 โครงการ มีดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร
สวม HAS
ปรับปรุงหองเรียน
จัดระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพทอาคาร 3
ซอมแซมหลังคาอาคารเรียน
จัดสรางตาขายปองกันนกดานหลังอาคาร 3
ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย
จัดโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี
เปลี่ยนตูโทรศัพทภายใน
ปรับปรุงหองสรอยอินทนิล
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13
14
15

การซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต
เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัย
ติดตั้งกลองวงจรปดอาคาร 1,2,3,4

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันดําเนินการตามโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ซึ่งสอดคลองตามแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 15 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 4.24 ซึ่งอยูในระดับมาก รายละเอียดมีดังนี้
ดาน
1. สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
2. หองเรียนและหองปฏิบัติการ
3. แหลงเรียนรู หองสมุด ศูนยการเรียนรู และอินเทอรเน็ต
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

คาเฉลี่ย
3.98
4.43
4.22
4.33
4.24

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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การดําเนินโครงการ จํานวน 15 โครงการ ในปการศึกษา 2558 มาปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และศูนยวิทยบริการ ตอไป
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ที่
1

2
3

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

4

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51–5.00

5

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผลการดําเนินการ
มีแผนงาน โครงการ

การดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ
มีการประเมิน
ความพึงพอใจ

ผลการประเมิน
X = 4.24
มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุง

สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
จํานวน 5ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
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 ดีมาก
ปฏิบัติ 5ขอ

ดี
ปฏิบัติ 4ขอ

ระดับคุณภาพ
พอใช
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 3ขอ
ปฏิบัติ 2ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. ภาพถายแสดงการดําเนินโครงการและกิจกรรม
4. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
5. รายงานการประเมินความพึงพอใจ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการโดยเนนการเขามามีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายและผูเรียน
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.8

-
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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
อุปกรณตามแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพสูงไวประกอบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและในการฝก
ภาคปฏิบัติวิชาชีพ สามารถใชงานไดนาน ทนทานตอการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อลดปญหา การเสื่อมสภาพ
ชํารุด การหยุดชะงักระหวางการฝกภาคปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณที่ทางวิทยาลัยฯ จัดหาจึงเปน
เครื่องมือที่ทันสมัยและที่ใชโดยทั่วไปในทองถิ่น เพื่อผูเรียนจะไดมีแนวทางในการทํางานไดตามสายวิชาชีพ
ตลอดจนมีคณะกรรรมการตรวจสอบอายุการใชงานครุภัณฑ รวมทั้งมีการประเมิน ความพึงพอใจตอการ
จัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
และดูแลรักษา ซอมแซม รวมทั้งใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ
- รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ
อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ 2558
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ปการศึกษา 2558
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ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

ผลการดําเนินการ
- รายงานแผนพัฒนางานพัสดุ
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ปการศึกษา 2558
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใช - แบบสอบถามความพึงพอใจใน
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากร การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ปการศึกษา 2558
- รายงานวิจัยเรื่อง ศึกษาความ
พึงพอใจในการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
ปการศึกษา 2558
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51- - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ใจการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
5.00
ครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย
( x = 4.31, S.D = 0.353)
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
- บันทึกขอซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ
จัดการ
- การปรับแผนปฏิบัติการเพื่อจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ
สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการ จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 2 ขอ
ปฏิบตั ิ 1 ขอ

- 175 เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. พัสดุ
2. แผนกวิชา
3. หองทฤษฎี
4. หองปฏิบัติการ
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.9
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอรมีความทันสมัย และสามารถนําอุปกรณทองถิ่น ครุภัณฑ
มาประยุกตใชตามสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบชี้ที่ 3.9
-

- 176 ตัวบงชี้ที่ 3.10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา ฝกอบรม
วิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยการสนับสนุนดานงบประมาณและการจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรทุกปการศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีความรูทางวิชาการ
ที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณ เปนผูมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูและเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยจัด
ใหมีการอบรมเกี่ยวกับความรูทางวิชาการภายในวิทยาลัยอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดคายภาษาจีน
ระดับภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก เพื่อสงเสริมผูเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา ไดศึกษาทั้ง
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจีน สงเสริมใหครูผูสอนในแตละแผนกวิชาหรือบุคลากรในแตละสายงานได
พัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยีระบบ RMS สงเสริมความรูดานการบริหารงานพัสดุและการเงินแกครู
และบุคลากร สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา “โครงการครูยุ คใหมคูคุณธรรม” และศึกษา
ดูงานรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานที่ปฏิบัติอยางตอเนื่อง จัดอบรมพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหมีความรูและทักษะ ในการใหบริการในสํานักงานดวยความมั่นใจอยางเปนธรรมชาติ อีก
ทั้งยังสงเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางศึกษาโดยการจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพประจําปแก
บุคลากรทุกคนเปนประจําทุกป การจัดสงครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมดานคุณภาพชีวิตอื่นๆ เชน จัดใหมีที่พักอาศัยภายในวิทยาลัยฯ ที่สะดวก สะอาดและปลอดภัย
จัดหองหรือสํานักงานประจํางานตางๆ ที่เปนสัดสวนและมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ จัดพื้นที่สําหรับจอดรถยนตและรถจักรยานยนตสําหรับบุคลากรอยางเพียงพอ มีหองรับประทาน
อาหารสําหรับบุคลากรแยกเปนสัดสวนจากของนักเรียน นักศึกษา จัดตกแตงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ ที่มี
พื้นที่จํากัดไดอยางเหมาะสมสวยงามเพื่อเปนสถานที่ผอนคลายของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีการสงเสริม
ประเพณีการทําบุญในเทศกาลสําคัญๆ ใหขวัญกําลังใจเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ เชนวันคลายวันเกิด วัน
เกษียณอายุราชการ วันที่เพื่อนครูไดรับคําสั่งเลื่อนหรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น สงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
การเสียสละทุนทรัพยเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งการบริจาคโลหิตใหกับเหลากาชาด
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรวมกันดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกปการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ดังตาราง

- 177 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการใหความรูจรรยาบรรณ
บุคลากร
ป 2558
หมายเหตุ
ผูบริหารและครู
ผูบริหาร
5
พนักงานราชการ
4
ครูทั้งหมด
59
ครูพิเศษสอน
24
รวม
92
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38
1
ลูกจางประจํา
5
ลูกจางชั่วคราว
39
รวม
45
รวมบุคลากรทั้งหมด
137
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
100
รอยละ
100

- 178 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอก
ลําดับที่
บุคลากร
ป 2558 หมายเหตุ
คณะกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2557
1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ สาขาวิชาชางกลโรงงาน
1
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน (ครู)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
3
2
พระราชทาน ประจําปการศึกษา 2557 และจะดําเนินการคัดเลือก
ระดับเขต ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
คณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมการประกวด
3
3
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ” ระดับภาคประจําป
การศึกษา 2558 ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาขั้นสุดทาย
1
4
ณ โรงแรมเดอะฮิลลปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
1
5
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ปการศึกษา 2557 หองประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
รวมโครงการสงเสริมการฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพรวมกับสถาน
3
6
ประกอบการไทย – จีน ประจําปงบประมาณ2558 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รวมแขงขันการกลาวสุนทรพจนเปนภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
2
ประจําป 2558 หองประชุมศาสตราจารยหมอมหลวงปนมาลากุลและ
7
หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการโครงการฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพรวมกับสถาน
1
8
ประกอบการไทย-จีน ครั้งที่ 2/2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
จังหวัดลําปาง
คณะกรรมการเขารวมประชุมเพื่อสรุปงานและเตรียมความพรอมในการ
2
9
จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- 179 ลําดับที่
10

11

12

13

14

15

16

17

บุคลากร
เขารวมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 ณ วัดอัมพวัน
อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาฉบับ
สมบูรณเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชหนังสือเรียนอาชีวศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ณ บานผางาม
รีสอรท จังหวัดราชบุรี
เขารวมพิธีมอบวุฒิบัตรผูสําเร็จการศึกษาและฝกอาชีพ ประจําป
การศึกษา 2557 ณ ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 เซ็นทรัลสีลม
ซอย 30 เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด
เขารวมโครงการทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงแรม KING PSRK บริษัท
เอ็มเคเรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)
ประชุมเรื่องการปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟูและการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู ณ
โรงแรมคุมสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
(มคอ.2) หองประชุมสมาคมฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
เขารวมกิจกรรมสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย เขารับเสด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ลานพระราชวังดุสิต
สวนอัมพร
เขารวมโครงการสงเสริมการฝกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพรวมกับสถาน
ประกอบการไทย- จีน และใหผูบริหารสถานศึกษาที่สงผูเรียนเขารวม
โครงการ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในการสงนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
กลุมไฟฟาความเร็วสูงในสถานประกอบการจีน China Railway HighSpeed (CRH) และ Chinese Southern Locomotive and Rolling
Stock Industrial Group (CSR) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ป 2558 หมายเหตุ
1
1

2

2

1

2

1

1

- 180 ลําดับที่
18
19
20
21
22
23

24

25

26

27

บุคลากร
วิทยากรฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญหลักสูตรผูบังคับบัญชา
ลูกเสือวิสามัญขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C) ณ คายลูกเสือหัตถวุฒิอําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
คณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานใบตองและแกะสลักผัก
ผลไมเชิงธุรกิจ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรขนมไทยโบราณสรางสรรคสูครัว
โลก”ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ประสานงานสงนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณในประเทศจีนและ
ประเทศเกาหลี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
เขารวมตอนรับคณะกรรมการฯประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.)
ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 31 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
เขารวมพิธีมอบรางวัลผลการแขงขันบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใน
ปงบประมาณ 2558 หองประชุมศาสตราจารยหมอมหลวงปนมาลากุล
อาคารรัชมังคลาภิเษกชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการ
เขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการกําหนดแผนงานโครงการ “การ
สงเสริมผลิตภัณฑอาหาร OTOP ลดโซเดียมและน้ําตาล” สมาคม
โภชนาการแหงประเทศไทยฯ ณ ชั้น9 อาคารพญาไทพลาซา
กรุงเทพมหานคร
เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรทวิภาคีเครือเบทาโกร
หองปทุมรัตน ศูนยการคาประชุมและฝกอบรมวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
รวมทั้งรวมกันพิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการ/จัด
กิจกรรมหองประชุมโรงอาหาร ณ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําขอสอบการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ป 2558 หมายเหตุ
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บุคลากร
ป 2558 หมายเหตุ
28
คณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับ
2
สถานศึกษาระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติ ประจําปการศึกษา2558
และ 2559 ณ หองสุนทรภู โรงแรมสตารระยอง จังหวัดระยอง
29
คณะกรรมการกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสาย
3
อาชีวศึกษา ประจําป 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
30
คณะกรรมการจัดทําเกณฑกติกาจัดทํารายละเอียดและเกณฑการ
1
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางใน
การจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติประจําปการศึกษา 2558
หองสุนทรภู โรงแรมสตารระยอง จังหวัดระยอง
31
คณะอนุกรรมการรวมกับภาครัฐและเอกชนพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
1
กลุมอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุงหม และแฟชั่น (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 3/2559 ณ
หองประชุม 2 ชั้น 9อาคารสพฐ.5 กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
32
คณะกรรมการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
1
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษประเมินดานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและดานความรูความสามารถประเมิน
นางสิริพร อารียพงศา ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
33
เขารวมโครงการเยี่ยมหมูบานตัวอยางตามรอยเทาพอและโครงการ
1
หมูบานปลอดภัยแลง จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย
34
คณะกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดในระดับภาค
2
ภาคกลาง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
35
คณะกรรมการพานักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
2
พระราชทาน ประจําปการศึกษา 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
กรุงเทพมหานคร
36
คณะกรรมการควบคุมตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวะ
2
เกมส ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสระบุรี
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บุคลากร
ป 2558 หมายเหตุ
คณะกรรมการเขารวมงานสัปดาหความรวมมือการศึกษาจีน - อาเซียน
1
ครั้งที่ 8 ณ มณฑลกุยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานตามโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน
4
อาชีวศึกษา ประจําป 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ
1
จํานวน 4 แหง บ.เซ็ลทรัลเรสตอตองส กรุป จํากัด บ.เอสแอนดพี ซินดิ
เคท จํากัด (มหาชน) บ.เอ็มเคเรสโตรองต กรุป จํากัด
(มหาชน และบ.เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการจัดทําฐานสมรรถนะ กลุมอาชีพภาคธุรกิจและบริการ
1
อาหาร ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
คณะทํางานนําทีมนักศึกษาหางหุนสวนตัง-ตังคมาสิ ดําเนินการบันทึก
3
วีดีโอกระบวนการผลิตรวมกับชุมชนกลุมแมบานมหาสวัสดิ์ผูผลิตแผน
ขาวตังไรซเบอรี่ ไปเก็บขอมูลและบันทึกภาพกระบวนการผลิตเพื่อ
เตรียมไปจัดแสดงผลงานและนําเสนอแผนธุรกิจตอไป กลุมแมบาน
มหาสวัสดิ์ ณ จังหวัดนครปฐม
คณะทํางานนํานักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ
2
ครั้งที่ 10 "เมืองแคนเกมส" ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน
คณะทํางานเดินทางไปสงมอบอาคารบริการน้ําดื่มและเยี่ยมผูพิการ
1
สถานสงเคราะหคนพิการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
1
(กรอ.อศ.)ณ หองประชุมอาคารศูนยประชุมและฝกอบรมวิชาชีพ
วิทยาลัยอารอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยากรโครงการเสริมสรางความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องการมัดยอมบน
1
เสื้อยืด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยากรโครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาประจําปการศึกษา
1
2557 เรื่อง “การตั้งเปาหมายชีวิตหลังจบการศึกษา” ณ วิทยาลัยการ
อาชีพอูทอง จ. สุพรรณบุรี
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บุคลากร
ป 2558 หมายเหตุ
วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดใหกับนักศึกษาชั้น
1
ปวส. 2 แผนกวิชาการตลาด เรื่อง “กาวเขาสูโลกอาชีพ อยางมืออาชีพ ”
วิทยากรโครงการอบรมเพื่อสงเสริมความรูดานการบริหารงานพัสดุและ
1
การเงินสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยากรโครงการอบรมสงเสริมคุณภาพการจัดการดานอาชีวศึกษาเพื่อ
1
พัฒนาอาชีพสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง “ครูยุคใหมคูคุณธรรม”
เขารวมจัดประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
6
ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย
เขารวมงานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดน
2
ดานคุณธรรมและจริยธรรมประจําป 2558 ณ หอประชุมบุรฉัตร
ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ
เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
1
รวมทั้งรวมกันพิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการ/จัด
กิจกรรม ณ หองประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดในระดับภาค
2
ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับ
1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1
คณะกรรมการกําหนดจัดนิทรรศการ "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทยฯ" เพื่อให
2
การเตรียมการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย กลุม กรอ.อศ.สาขา
สิ่งทอแฟชั่นและเครื่องนุมหม
นําทีมนักศึกษาหางหุนสวนตัง-ตังคมาสิดําเนินการผลิตผลิตภัณฑขาวตัง
2
ไรซเบอรี่รวมกับชุมชนกลุมแมบานมหาสวัสดิ์เพื่อเตรียมแสดงผลงาน
และนําเสนอแผนธุรกิจตอคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเขารับ
รางวัลพระราชทานประจําป 2558
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บุคลากร
ป 2558 หมายเหตุ
รวมกับคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคน
1
อาชีวศึกษาจัดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย กลุมเครื่องนุมหม แฟชั่น
และสิ่งทอ
จัดการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
1
ทักษะ "การเขียนแผนธุรกิจ" ระดับชาติ ประจําป 2558
ดําเนินการจัดการประกวดแขงขันกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูการงาน
1
อาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปการศึกษา 2558 การแขงขันกระทงดอกไมธูป
เทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - 3
เขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 ในหัวขอ
1
"แบงปนประสบการณ สอบบรรจุครูผูชวยได"
คณะกรรมการดําเนินการออกขอสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
6
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง ครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขารวมโครงการ "Leadership Programme for Leaders from SEA1
TVET Institutions (LPL SEA-TVET)" เพื่อพัฒนาองคความรูในการ
เปนผูนําดานเทคนิคและอาชีวศึกษา
คณะกรรมการดําเนินการแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
6
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะกรรมการจัดประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
1
อาชีวศึกษาประจําปการศึกษา 2558
คณะกรรมการจัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาชีพการจัด
1
ดอกไม" ประจําปงบประมาณ 2559
เขารวมโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนประจําป
1
งบประมาณ พ.ศ. 2559
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําขอมูลการพิจารณา
2
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปการศึกษา 2558 (คอศ.2)
คณะกรรมการดําเนินการงานชุมนุมลูกเสือในคายยอยที่ 2 การชุมนุม
2
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค ครั้งที่ 7

- 185 ลําดับที่
69

70

71
72
73

74

75

76
77

บุคลากร
ป 2558 หมายเหตุ
เขารวมโครงการความรวมมือกับสถาบันขงจื่อเสนทางสายไหมทางทะเล
1
โดยทานพระพรหมมังคลาจารย (ทานเจาคุณธงชัย) จัดประชุมรับฟง
นโยบายและแนวทางความรวมมือกับสถาบันขงจื่อเสนทางสายไหมทาง
ทะเล
คณะกรรมการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะดาน
1
สารสนเทศเพื่อสื่อการสอนสําหรับผูสอนชมรมวิชาชีพครูการตลาด
ประจําปงบประมาณ 2559 ใหกับสมาชิกชมรมวิชาชีพครูการตลาด
เขารวมอบรมเตรียมความพรอมสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมิน
3
เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับ
1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
คณะกรรมการโครงการพัฒนาครูใหมีเทคนิควิธีการสอนระดับ
2
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการฯ รุนที่ 2 ระยะที่ 1 จัดอบรมพัฒนาเปนครูพี่
เลี้ยงสามารถถายทอดความรูใหแกครูในสถาบันการอาชีวศึกษา
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ Empowering OVEC English Teachers
1
: Innovation & Creative Language Teaching ใหแกสมาชิกชมรม
ครูภาษาอังกฤษอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียน
การสอนดานการสื่อสาร Communicative Language Teaching และ
ปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผูสอนในการประเมินผลการเรียนโดยใช
1
แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio) เพื่อพัฒนาผูสอนในการ
ประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
(e-Portfolio)
คณะกรรมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม
7
สําเร็จรูปสรางแพทเทิรนตัดเย็บเสื้อผาเชิงอุตสาหกรรม
เขารวมโครงการพัฒนาประสบการณในสถานประกอบการภายใต
6
โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากร
อาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559
รวมบุคลากรทั้งหมด
137
รอยละที่ไดรับการพัฒนา
100

- 186 สรุปขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ระดับชุมชนทองถิ่นจนถึงระดับชาติ
บุคลากร
ป 2558
อชท. และอื่นๆ
คุรุสดุดี
หนึ่งแสนครูดี
ครูผูสอนดีเดน
ครูผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาของ สกสค.
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน
ประจําปการศึกษา 2558
− ผูบริหาร
− ขาราชการครู
− พนักงานราชการ
− ครูพิเศษสอน
− บุคลากรทางการศึกษา

หมายเหตุ

1
2
2

2
16
1
4

4
ครูทั้งหมด
28
รอยละ
30.43
ครูและบุคลากรทั้งหมด
32
รอยละ
23.35
สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ในป 255
8 สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับทุนศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ดังนี้ ทุนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคดังนี้
1. จัดประกวดวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ85เรื่อง ปการศึกษาละ 170 เรื่องคิดเปนรอยละ 97.70
ตอปการศึกษาจากครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนทั้งหมด 87 คน
2. จัดงบประมาณสนับสนุนใหครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนทําวิจัยสถาบันเปนกลุมๆ ละ 4-6
คน รวมจํานวน 17เรื่อง คิดเปนรอยละ 100 จากครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนทั้งหมด 87 คน
3. สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนสงผลงานสิ่งประดิษฐเขา
รวมประกวดในโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป
การศึกษา 2558 จํานวน 4 เรื่องๆ ละ 7 คนรวมจํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ 32.18 จากครูและบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่สอนทั้งหมด 87 คน

- 187 4. ไดศึกษาตอนอกเวลาราชการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.19 จากครูและบุคลากรทั้งหมด
137 คน
5. สงเสริมสนับสนุนทุนในการเดินทางใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนดูงาน
รวมกับสถาบันขงจื่อขอนแกน ณ นครฉงชิ่งมณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 คน
ประเทศสิงคโปรจํานวน 1คน คิดเปนรอยละ 3.44 จากครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนทั้งหมด 87 คน
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 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)

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 188 จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประเด็นการ
พิจารณาครบทั้ง 5 ขอ โดยเนนการพัฒนาครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.10
-

- 189 ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความตระหนักในการบริหารการเงินและงบประมาณโดยไดรวมกัน
คิดและวางแผนประชุมแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดสรรงบประมาณใหกับงานที่เกี่ยวของในดานวัสดุฝก อุปกรณ
และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การจัดทําโครงการนวัตกรรม
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 2558 ดังนี้

- 190 ตารางที่ 1 แสดงงบดําเนินการในรอบปการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่

เดือน
พฤษภาคม2558
มิถุนายน2558
1 / 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน2558
ธันวาคม 2558
2 / 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
รวมงบดําเนินการทั้งหมดในรอบป

งบดําเนินการ(บาท)
803,761.84
1,847,171.75
2,931,297.46
1,372,069.21
1,802,174.73
54,130.67
1,176,448.62
1,662,158.81
1,843,470.88
874,664.71
1,377,925.99
693,027.55
16,438,302.22

จากตารางที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดรวมกันบริหารการเงินและงบประมาณ โดยมี
งบดําเนินการซึ่งเปนคาใชจายทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา

2558 ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,438,302.22 บาท

- 191 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายเปนคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษาของสาขาวิชา
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
2. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
5. สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
6. สาขาวิชาการบัญชี
7. สาขาวิชาการขาย
8. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
9. สาขาวิชาการเลขานุการ
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
11. สาขาวิชาการออกแบบ
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
13. สาขาวิชาการทองเที่ยว
14. สาขาวิชาการโรงแรม
รวมทุกสาขาวิชา
จากตารางที่

ภาคเรียนที่
1/2558
87,780
29,900
143,000
76,700
54,600
85,140
27,060
11,660
55,860
62,140
52,930
48,800
32,400
26,400
794,370

ภาคเรียนที่
2/2558
89,820
32,500
159,900
111,800
40,300
73,480
23,760
18,040
44,520
74,620
43,450
39,650
35,600
42,400
829,840

รวม
ทั้งปการศึกษา
177,600
62,400
302,900
188,500
94,900
158,620
50,820
29,700
100,380
136,760
96,380
88,450
68,000
68,800
1,624,210

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษา ของทุกสาขาวิชา

ในรอบปการศึกษา 2558 รวมทั้งหมด 1,624,210 บาท ดังนี้

- 192 นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดมีรายจายเปนคาวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
รายการคาวัสดุ
1. คาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษายกยอดมา
2. คาวัสดุและอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
3. คาวัสดุดานเอกสารการพิมพเพื่อการเรียนการสอน
4. คาวัสดุซอมแซมอุปกรณและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน
5. คาวัสดุฝกจัดทําเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม
6. อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รวมรายจายทั้งหมด
จากตารางที่

รายจาย (บาท)
1,624,210.00
618,400.00
474,145.00
56,378.50
100,000.00
247,000.00
3,120,133.50

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝกและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนในรอบปการศึกษา 2558 รวมทั้งหมด 3,120,133.50 บาท
ตารางที่ 4 แสดงคารอยละของวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
งบดําเนินการ

รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน

รอยละ

16,438,302.22

3,120,133.50

18.98

จากตารางที่

4 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีรายจายคาวัสดุฝก

อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2558รวมทั้งหมด 3,120,133.50 บาท
คิดเปนรอยละ 18.98 ซึ่งมากกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ

- 193 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกใน
การจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงรายไดหรือมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุฝก /วัสดุการศึกษา
1. คาวัสดุฝก/วัสดุการศึกษายกยอดมา
2. คาวัสดุฝกจัดทําเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม
รวมรายไดทั้งหมด
จากตารางที่

รายไดหรือมูลคาของผลผลิต
88,065.00
932,072.00
1,020,137.00

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใช

วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา 2558 รวมทั้งหมด 1,020,137.00 บาท
ตารางที่ 6 แสดงคารอยละของรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิตจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุฝก

รายไดหรือมูลคาของผลผลิต จากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน

รอยละ

1,624,210.00

1,020,137.00

62.81

จากตารางที่

6 เมื่อคิดเทียบกับคาวัสดุฝกแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายไดหรือมีมูลคา

ของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ในรอบปการศึกษา
1,020,137.00 บาท คิดเปนรอยละ 62.81 ซึ่งมากกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก

2558 รวมทั้งหมด

- 194 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รายการ/กิจกรรม/โครงการ

รายจาย

1. การบริการวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
2. ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
3. จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป
จากตารางที่

91,000.00
249,999.34
227,500.00
46,000.00
614,499.34

7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการ

บริการวิชาการและวิชาชีพในรอบปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 614,499.34 บาท
ตารางที่ 8 แสดงคารอยละของคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
งบดําเนินการ

คาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ

รอยละ

16,438,302.22

614,499.34

3.74

จากตารางที่

8 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายคาวัสดุฝก

อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในรอบปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 614,499.34 บาท
คิดเปนรอยละ 3.74 ซึ่งมากกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ

- 195 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของงบดําเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
และหุนยนตอาชีวศึกษา
1.1 สิ่งประดิษฐ เรื่อง โคมไฟกะลา Musical
1.2 สิ่งประดิษฐ เรื่อง เครื่องแขวนจากผาลายไทย
1.3 สิ่งประดิษฐ เรื่อง ลอดชองไรซเบอรี่
1.4 สิ่งประดิษฐ เรื่อง โตะคุณระเบียบ
1.5 สิ่งประดิษฐ เรื่อง สายหุมเบลลคลายเครียด
2. สงเสริมการทําวิจัยสถาบัน
3. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตางๆ
4. ติดตามการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
5. จัดทํานวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร
6. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร
7. โครงงานวิทยาศาสตร
8. โครงการวิชาชีพนักเรียนระดับ ปวช. จํานวน 141 เรื่อง
(เฉลี่ย 3,000 บาทตอเรื่อง)
9. โครงการวิชาชีพนักศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 119 เรื่อง
(เฉลี่ย 3,000 บาทตอเรื่อง)
10. งานวิจัยในชั้นเรียนของครูภาคเรียนที่ 1 จํานวน 76 เรื่อง
(เฉลี่ย 2,000 บาทตอเรื่อง)
11. งานวิจัยในชั้นเรียนของครูภาคเรียนที่ 2 จํานวน 75 เรื่อง
(เฉลี่ย 2,000 บาทตอเรื่อง)
12. ผลงานทางวิชาการของครูในการเลื่อนวิทยฐานะ 1 เรื่อง
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป

รายจาย
98,990.00
33,990.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
50,000.00
12,200.00
3,100.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
423,000.00
357,000.00
152,000.00
150,000.00
50,000.00
1,475,280.00

- 196 จากตารางที่ 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีรายจายเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในรอบปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 1,475,280.00 บาท
ตารางที่ 10 แสดงคารอยละของรายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
งบดําเนินการ

รายจายเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

รอยละ

16,438,302.22

1,475,280.00

8.97

จากตารางที่

10 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ

จัดทําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ในรอบปการศึกษา
1,475,280.00 บาทคิดเปนรอยละ 8.97 ซึ่งมากกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

2558 ทั้งหมด

- 197 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
3. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
5. กิจกรรมคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม
7. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
8. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
9. ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
10. เงินอุดหนุนทุนนักเรียนเรียนดีแตยากจน
11. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
12. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D
13. โครงการไหวครูชางศิลปกรรม
14. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่น
15. โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสูอาเซียน
16. โครงการคายภาษาจีนแสนสนุกเตรียมตัวสูอาเซียน
รวมคาใชจายทั้งหมดในรอบป
จากตารางที่

รายจาย
238,300.00
98,700.00
84,300.00
202,400.00
38,100.00
151,386.00
40,000.00
104,975.80
120,000.00
30,000.00
75,000.00
199,750.00
20,000.00
191,620.00
50,000.00
50,000.00
1,694,531.80

11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม

ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในรอบปการศึกษา
1,694,531.80 บาท

2558 ทั้งหมด

- 198 ตารางที่ 12 แสดงรอยละของรายจายในการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
งบดําเนินการ

รายจายเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

รอยละ

16,438,302.22

1,694,531.80

10.31

จากตารางที่

12 เมื่อคิดเทียบกับงบดําเนินการแลว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีรายจายในการ

ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ในรอบปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 1,694,531.80 บาทคิดเปนรอยละ 10.31 ซึ่งมากกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ
ตารางที่ 13 แบบประเมินระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

5

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษามีรายจายเปนคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝก
ในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทํา
และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดาน
การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
รอยละ 18.98
รอยละ 62.81
รอยละ 3.74
รอยละ 8.97

รอยละ 10.31

สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการบริหารการเงินและงบประมาณ
จํานวน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณา

- 199 สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5ขอ

ดี
ปฏิบัติ 4ขอ

ระดับคุณภาพ
พอใช
ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 3ขอ
ปฏิบัติ 2ขอ

ตองปรับปรุงเรงดวน
ปฏิบัติ 1ขอ

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. 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. 2558

- 200 จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการบริหารการเงินและงบประมาณ ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การจัดทําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รวมถึงกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลกอยางเปนระบบ และผานเกณฑการประเมินทุกขอ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่3.11

-

- 201 ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการดานการระดมทรัพยากร เพื่อการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภายใน และภายนอก โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินในแผนปฏิบัติการประจําป 2558 โดยใหงาน และ
แผนกวิชา เขียนโครงการเพื่อรองรับ
ความพยายาม
1. ฝาย/แผนกวิชา/งาน ดําเนินงานโดยเขียนโครงการแบบบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. งานวางแผนไดสรุปโครงการตาง ๆ ตามโครงการแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2558
3. รวบรวมโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
มีการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
2558จํานวน 28 โครงการ โดยสรุปตามโครงการ
ดังนี้
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)
11. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน (แผนกวิชาการออกแบบ)
12. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน
(แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก)

- 202 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. โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา (งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน)
27. โครงการพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ (งานความรวมมือ)
28. โครงการพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานดานอาชีวศึกษา (งานความรวมมือ)
ประเด็นการพิจารณา
2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
และหรือ ตางประเทศ รวมพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
ความตระหนัก
แผนกวิชาไดจัดทําโครงการเพื่อเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
และหรือตางประเทศ มาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ความพยายาม
1. แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการที่ไดจัดทําไวในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ 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

- 203 ตารางสรุปการเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ประจําปการศึกษา 2558
ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

เรื่อง

1

ผาและเครื่องแตงกาย

การประดิษฐตุกตาน้ําหอม
ปรับอากาศจากถุงเทา
การพันผาบนหุนถูกตอง
การมัดผายอมบนเสื้อยึด
การทําขนมไทย (อาหาร)
ธุรกิจอาหาร
การจักสานจากไมไผ
การประดิษฐงานใบตอง
งานใบตองและการ
แกะสลัก

คุณพูลรินทร โฉมงาม

โครงการอาชีพการบัญชี
กับ AEC
การประกันภัย และ
เทคนิคการเสนอขาย
ประกันภัย
หลักเศรษฐศาสตร
การประกันภัย และ
เทคนิคการเสนอขาย
ประกันภัย
การประกันภัย และ
เทคนิคการเสนอขาย
ประกันภัย

2

อาหารและโภชนาการ

3

คหกรรม

4

การบัญชี

5

การขายและการตลาด

ชื่อวิทยากร

อาจารย ธวัชชัย แสงน้ําเพชร
คุณ สุนิสา หมื่นขาว
คุณวาสนา หิรัญวิโรจน

จํานวน จํานวน
วิทยากร ชัว่ โมง
1 คน
3
1 คน
1คน
1คน
1คน
1คน
1 คน
2 คน

7
6
2
4
3
3
3

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ
คุณนันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา

1คน

2

1คน

2

คุณ สุรพล จตุพร
คุณคัทรียา ศิริประทุมมาศ

1คน
1คน

2
2

คุณเรวัตร นอยวิจิตร

1คน

2

คุณ ลําไย ฉายศิริ
คุณ นริศ นาคชลธี
คุณ กิตติคุณ มั่นคงดี
คุณกตติ์ธเนศ อัศจรรย

- 204 ที่

6

7

สาขาวิชา/สาขางาน

การเลขานุการ

การโรงแรม

เรื่อง
การประกันภัย และ
เทคนิคการเสนอขาย
ประกันภัย
การบริหารการขายตรง
และ เทคนิคการเสนอขาย
สินคา
การบริหารการขายตรง
และ เทคนิคการเสนอขาย
สินคา
การบริหารการขายตรง
และ เทคนิคการเสนอขาย
สินคา
การบริหารการขายตรง
และ เทคนิคการเสนอขาย
สินคา
วิธีการปลูกปาชายเลน
ระบบนิเวศของปาชายเลน
และการดูแล
การเสริมสรางบุคลิกภาพ
การเสริมสรางบุคลิกภาพ
การแตงหนาและการจัด
แตงทรงผมเพื่องานบริการ
การเตรียมความพรอม
และการพัฒนาบุคลิกภาพ
เสริมสรางความรูดาน
ปองกันอัคคีภัยและไฟฟา
ในสถานประกอบการ
ความปลอดภัยในโรงแรม

ชื่อวิทยากร

จํานวน จํานวน
วิทยากร ชัว่ โมง

คุณไพบูลย เมืองอุดม

1คน

1

คุณนิตยา ไรวงษ

1คน

2

คุณสัมพันธ เพชรสมบูรณ

1 คน

1

คุณยุพิน วงศทอง

1คน

2

คุณบุญชวย เพชรสมบูรร

1คน

1

คุณตะวัน แตงเอี่ยม
คุณณัฐจีรา งาวงาม

1คน
1 คน

3
1

คุณศิริธร นาคลําภา
คุณประณตนอม เอี่ยมกลิ่น
คุณสุริยา บริสุทธิ์

1คน
1คน
1 คน

2
2
3

คุณนิตยา งามยิ่ง

1 คน

3

คุณ วันชัย ศรีแดง
คุณ ชาตรี ทองอินทรพงษ

2 คน

3

เจาหนาที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

เรื่อง

ชื่อวิทยากร

ภูมิปญญาทองถิ่นกับการ คุณ ทองเหมาะ แจมแจง
สงเสริมนักเรียนสูการเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพ
8

การทองเที่ยว

การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
ขับขี่ปลอดภัยใสหมวก
กันนอค และการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน
ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตรทองถิ่น
เทศกาลงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ภัตตาคาร รานอาหารใน
ทองถิ่น
พฤติกรรมรักทองเที่ยว

จํานวน จํานวน
วิทยากร ชัว่ โมง
1 คน
6

คุณอรวรรณ มีสุข
คุณสมประสงค นารถกุลพัฒน
คุณณัทญา สกุลภูริภัทร

1 คน
2คน

24
3

อ. วรพร พรหมใจรักษ

1 คน

3

คุณวิศรุต อินแหยม

1 คน

2

คุณวิศรุต อินแหยม

1 คน

2

คุณวิศรุต อินแหยม

1 คน

2

ผลิตภัณฑพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก
การฝกพูดในที่ชุมชน

อ. วิเชียน กัณหรัตนชัย

1 คน

3

คุณพิสิฏฐ ชางผาสุก

1 คน

3

มนุษยสัมพันธ

คุณพิสิฏฐ ชางผาสุก

1 คน

3

พระประวัติและผลงาน
ของสมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ

คุณพิสิฏฐ ชางผาสุก

1 คน

3

การอนุรักษทรัพยากร
การทองเที่ยว

อ. ปติโชค จันทรหนองไทร

1 คน

3
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ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

เรื่อง

ชื่อวิทยากร

การอนุรักษทรัพยากร
อ. ปติโชค จันทรหนองไทร
การทองเที่ยว
การใหความปลอดภัย
ร.ต.อ. ชัยภัฏ พัวพงษพันธุ
นักทองเที่ยว
การปฐมพยาบาลเบื้องตน นางรัตนินทร ภูมิวิเศษ

9

การออกแบบ

จํานวน จํานวน
วิทยากร ชัว่ โมง
1 คน
2
1 คน

1

1 คน

1

จิตวิทยากรใหบริการ
ทพ. อนุศักดิ์ คงมาลัย
อุตสาหกรรมการ
คุณสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
ทองเที่ยวและนโยบายการ
สงเสริมจากภาครัฐ

1 คน
1 คน

3
3

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว

คุณศราวุฒิ อารมณรักษ

1 คน

3

บทบาทหนาที่มารยาท
และจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก
วิธีปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก

คุณสุเทพ อารมณรักษ

1 คน

3

คุณสุเทพ อารมณรักษ

1 คน

3

การปฏิบัติงานมัคคุเทศก

คุณพจนีย โหมดเอี่ยม

1 คน

24

การตกแตงภาพถายใน
งานโฆษณา

คุณสมโภช ชนาลัย

1 คน

6
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สาขาวิชา/สาขางาน

10 คอมพิวเตอรกราฟฟก

11 คอมพิวเตอรธุรกิจ
12 สามัญสัมพันธ

เรื่อง

ชื่อวิทยากร

การตกแตงภาพถายใน
คุณสมโภช ชนาลัย
งานโฆษณา
โครงการอบรมผูเชี่ยวชาญ คุณกิตติพงษ ลอซุนหนี่
ดานไอที
โครงการคายภาษาจีน
(Chinese Camp)

Miss OluMeillng
Miss Yu Lei
Miss XuShuting

โครงการEnglish Camp

Mr.Loi

จํานวน จํานวน
วิทยากร ชัว่ โมง
1 คน

6

1คน

2

3คน

1คน

112

112

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. แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา และ
โครงการพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ ที่ไดจัดทําไวในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อบูรณาการทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. รวบรวมขอมูลจากงานความรวมมือในการทําพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ และงาน
ทวิภาคี ในการจัดนักเรียนนักศึกษาออกฝกงานของแตละแผนกวิชา
3. สรุปขอมูลพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ และงานทวิภาคี ในการจัดนักเรียน
นักศึกษาออกฝกงานของแตละแผนกวิชา
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งานความรวมมือไดทําพิธีลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ ในปการศึกษา
2558 จํานวน 17
สถานประกอบการ และสถานศึกษาไดจัดสงนักเรียน นักศึกษาออกฝกงานกับสถานประกอบการจํานวน
238 แหง เพื่อจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังสรุปตามตารางดังตอไปนี้
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่ทําพิธีลงนามความรวมมือ
ประจําปการศึกษา 2558
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
หลักสูตร
วันที่ 2 มีนาคม 2558 จํานวน 2 สถานประกอบการ
1 ภูเขางาม รีสอรท นครนายก
ปวช.การโรงแรม(ทวิภาคี)
2 ทวาราวดี รีสอรท ปราจีนบุรี
ปวช.การทองเที่ยว (ทวิภาคี)
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 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
วันที่ 2-24 กรกฎาคม 2558 จํานวน 1 สถานประกอบการ
1 โรงเรียนประทีปศึกษา ต. สามชุก
สอนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
จ. สุพรรณบุรี
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
สายปฏิบัติการ (การบัญชี)
9 บริษัท ธาญาดาพัฒนาการบัญชี จํากัด
10 บริษัท รุงเรืองการบัญชีและทนายความจํากัด
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วันที่ 5-12 มีนาคม 2558 จํานวน 1 สถานประกอบการ
องคการบริหารสวนตําบลไรรถ ตําบลไรรถ
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
1
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
(Fix-it Center)
วันที่ 18 กันยายน2558 จํานวน 1 สถานประกอบการ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล จังหวัด
โครงการพัฒนาศูนยการทํางานตอเนื่อง
1
สุพรรณบุรี
(Transitional Center)
สรุปรวมจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 17 สถานประกอบการ
ตารางสรุปจํานวนสถานประกอบการ ที่นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงาน ปการศึกษา 2558
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 1/58 = 36 แหง
ภาคเรียนที่ 2/58 = 26 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 22 แหง
ภาคเรียนที่ 2/58 = 9 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 18 แหง
ภาคเรียนที่ 2/58 = 13 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 43 แหง
ภาคเรียนที่ 2/58 = 29 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 3 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 12 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 3 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 8 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 7 แหง
ภาคเรียนที่ 1/58 = 9 แหง
238 แหง

ประเด็นการพิจารณา
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ

- 210 ความตระหนัก สถานศึกษา และแผนกวิชาไดจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2557 และ 2558 และโครงการตางๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และปรับปรุงหองเรียนตาง ๆ และได
จัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และเชิญบุคคลภายนอกมารวมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ความพยายาม
1. งาน และ แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
2. รวบรวมขอมูลจากงานตางๆ อาทิเชน งานวางแผน งานแนะแนวอาชีพ และงานการเงิน เพื่อหา
ขอมูลระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา
3. สรุปขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริม โดยแยกเปน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ
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 1,624,210 บาท
3. ครุภัณฑ/อุปกรณ จํานวน 5,725,868 บาท
4. ทุนการศึกษา จํานวน 594,509บาท
5. เชิญบุคคลภายนอก จํานวน 198 คน

- 211 ตารางสรุปสถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
ที่
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แผนกวิชา/สาขางาน

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

งบประมาณ
377,100
62,400
302,900
111,800
111,900
216,620
54,820
29,700
253,380
300,760
96,380
88,450
82,700
100,800
2,189,710
(ทุนการศึกษา)

วัสดุ
ครุภัณฑ/ ทุนการศึกษา
การศึกษา อุปกรณ
(คน)
177,600
199,500
62,400
2
302,900
12
111,800
7
94,900
17,000
22
158,620
58,000
40
50,820
4,000
22
29,700
8
100,380
153,000
8
136,760
164,000
24
96,380
6
88,450
11
68,000
14,700
6
68,800
32,000
8
1,624,210
179
จํานวนทั้งสิ้น 594,509บาท

ตารางสรุปการระดมทรัพยากรดานบุคคล
ที่ จํานวนบุคคล
ดําเนินงาน
หมายเหตุ
1
12 คน
คณะกรรมการตัดสินกีฬาใบมะขามเกมส
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
2
44 คน
รวมงานพิธีเปดโครงการสัปดาหเคกและ
ผูวาราชการจังหวัด
ของขวัญปใหม 2558
สมาคมศิษยเกา
สถานประกอบการ
3
87 คน
มอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา
สมาคมศิษยเกา
สถานประกอบการ
พอคา ประชาชน
รวมบุคคลภายนอก จํานวน 143 คน

- 212 ประเด็นการพิจารณา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศเพื่อปรับปรุง
ความตระหนัก งานวางแผนและแผนกวิชาไดจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2558และ 2559และโครงการตางๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ในการระดมทรัพยากรการจัดการ
อาชีวศึกษา และไดสรุปเปนรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจํานวนโครงการ
40 โครงการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ความพยายาม
1. งานวางแผน และ แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวในแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2557 และ 2558 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
2. รวบรวมขอมูลจากงานวางแผน และแผนกวิชา ตางๆ ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษา งาน และแผนกวิชา ไดประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตาง ๆ จํานวน
28 โครงการ
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ
ที่
1

2

ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปดสอน

ผลการดําเนินการ
จํานวน 28 โครงการ

รอยละ 100

- 213 ที่
3.

4

5

ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
ผลการดําเนินการ
สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ
จํานวน 238 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 28 โครงการ
ปรับปรุง

สรุป ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้จํานวน 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
ตองปรบปรุงเรงดวน

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

- 214 แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติงานสถานศึกษา ปงบประมาณ 2558, 2559
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
3. แผนกวิชาตาง ๆ
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.12
สถานศึกษา งาน และแผนกวิชา ไดจัดทําโครงการใหสอดคลองกับการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยจัดทําโครงการจํานวน 28 โครงการ แผนกวิชาและสาขางาน มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 แผนกวิชา โดยเชิญวิทยากรตางประเทศ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
100 สถานศึกษามีการลงนามความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 17 แหง และสงนักเรียนนักศึกษา
ออกฝกงาน จํานวน 238 แหง สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
จํานวน 5 รายการ และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศ
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.12
-

- 215 ตัวบงชี้ที่ 3.13 ระดับคุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนัก
ในยุทธศาสตรที่ 3 : สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน โดยมี
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปละ 1 ครั้ง ดวยงบประมาณ 280,500 บาท
ความพยายาม
สถานศึกษาไดมอบหมายใหงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดําเนินการตรวจสุขภาพและตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน โดยไดดําเนินการกําหนด ซึ่งกําหนดวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม 2558 และติดตอนัดหมาย
กับบริษัทโรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด ดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน หลังจากนั้น ทางบริษัท
โรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัด ไดสงผลการตรวจตอวิทยาลัยฯ จากการรายงานผล การตรวจสุขภาพประจําป
จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จํานวน
1,870 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา โดยมี
จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครบทุกชั้น
จํานวน 1,870 คน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนผูเรียนที่เขารับการตรวจทั้งหมด
ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

1

2

ผลการดําเนินการ
- คําสั่งที่ 111/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน
อุบัติเหตุและบริษัทตรวจสุขภาพ
มีการจัดใหบริการตรวจสารเสพติดใหผูเรียนทั้งหมดใน
- บันทึกเชิญประชุม
สถานศึกษา
- รายงานการประชุม
- คําสั่งที่ 119/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด
ประจําปการศึกษา 2558
- หนังสือภายนอกเรื่อง
สถานศึกษามีการติดตอประสานงาน และรวมมือกับ
แจงกําหนดการตรวจสุขภาพ
บริษัทโรงพยาบาลปอมนาคราช จํากัดซึ่งเปนหนวยงาน
- โปรแกรมการตรวจ
ที่ใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
สุขภาพ

- 216 ที่

3

4
5

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา

ผลการดําเนินการ
- หนังสือแจงผลการตรวจ
สุขภาพนักเรียน
- รูปภาพ
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือครูที่ปรึกษา
- คําสั่งที่ 119/2558 เรื่อง
ในการกํากับ ควบคุม ดูแลนักเรียนในการเขารับการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสารเสพติดอยางใกลชิด
ดําเนินงานตรวจสุขภาพ
และหาสารเสพติด
ประจําปการศึกษา 2558
- ตารางตรวจสุขภาพ
- แบบสรุปการตรวจ
สุขภาพนักเรียนของครูที่
ปรึกษา
- รูปภาพ
- แผนปฏิบัติราชการ
สถานศึกษามีแผนงานโครงการดานการตรวจสาร
ประจําป 2558
เสพติดใหกับผูเรียน
รายงานผลโครงการ การ
สถานศึกษามีการรายงานโครงการ ตรวจสารเสพติด
ตรวจสุขภาพนักเรียน
ใหกับผูเรียน
นักศึกษา

สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการ ใหบริการตรวจสารเสพติด จํานวน 5 ขอตามประเด็นการ
พิจารณา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
 ดี
ปฏิบัติ 5 ขอ ปฏิบตั ิ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง
ปฏิบัติ 2 ขอ

 ตองปรับปรุงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

- 217 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. คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ 111/2558 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2558
2. บันทึกขอความเชิญประชุม
3. รายงานการประชุม
4. คําสั่งที่ 119/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดประจําป
การศึกษา 2558
5. ตารางการตรวจสุขภาพ
6. รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
7. หนังสือภายนอกเรื่อง แจงกําหนดการตรวจสุขภาพ
8. โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
9. หนังสือแจงผลการตรวจสุขภาพนักเรียน
10.แบบสรุปการตรวจสุขภาพนักเรียนของครูที่ปรึกษา
11.แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2558
13.รายงานผลโครงการการตรวจสุขภาพนักเรียน
– นักศึกษา
14. รูปภาพ
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.13
ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยและตรวจสารเสพติด และพบวาผูเรียนปลอดสารเสพติด และ
ยังทราบถึงความผิดปกติของรางกายผูเรียน และแนะนําใหผูเรียนไปทําการรักษาตอไป
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.13

- 218 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 2558 โดยใหงานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน เขียนโครงการเพื่อรองรับ
ความพยายาม
1. ฝาย/งาน ดําเนินงานโดยเขียนโครงการดานการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลง
เรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน
2. งานวางแผนไดสรุปโครงการตาง ๆ ตามโครงการแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
2557 และ 2558
3. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน จากงานตาง ๆ
ผลสัมฤทธิ์
มีการจัดทําโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจําป
2558 จํานวน 9 โครงการ และมีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนรูปเลม เสนอผูบริหารโดยสรุปตามโครงการดังนี้
1. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชนจํานวน 8 โครงการ
2. โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมงจํานวน 3 โครงการ
3. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
4. โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
5. โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม
6. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรผูสอนงานสําหรับคนพิการ
7. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับคนพิการ

- 219 8. บุคลากรในสถานศึกษาเปนคณะกรรมการในการรวมมือกับหนวยงานภายนอก
9.หนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
การดําเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการประจําป 2558
1. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
ที่

ประเภทกิจกรรม

สถานที่

1

การรอยพวงกุญแจ
ลูกปดไม

2

การรอยสรอยขอมือ

3

การทําน้ําตะไคร
พุทราจีน

4

การทําหลนปลา
อินทรีย

5

กิจกรรมรณรงค
ตอตานยาเสพติด

6

การทําเตาหูนมสด

7

การทําบัญชี
ครัวเรือน

8

การทําที่เก็บพวง
กุญแจ

วัดโบสถวิทยาคาร หมู 1
ตําบลยุงทะลาย อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดโบสถวิทยาคาร หมู 1
ตําบลยุงทะลาย อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนบานทับผึ้งนอย หมู
13 ตําบลวังคัน อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนบานทับผึ้งนอย หมู
13 ตําบลวังคัน อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดสาลี หมู 2 ตําบลสาลี
อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี
วัดวังหิน หมู 5 ตําบล
ยานยาว อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดวังหิน หมู 5 ตําบล
ยานยาว อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ออก
บริการ
22 พ.ค.58

วิทยากร
นางพรสวรรค สระบัว
นางอนัญญา เวียงสีมา

จํานวนผูเขารับ
บริการ
41 คน

22 พ.ค.58

นางพรรสวรรค สระบัว
นางอนัญญา เวียงสีมา

45 คน

22 มิ.ย.58

นายสมภพ อุตสาหะ
นางนิภาดา พลหาญ

45 คน

22 มิ.ย.58

นายสมภพ อุตสาหะ
นางนิภาดา พลหาญ

48 คน

21 ก.ค. 58 นายเดชา การสมพจน

579 คน

6 ส.ค. 58

69 คน

นางปรารภนา เกิดโชค
นางวัชราภรณ พวงบุบผา

19 ก.พ. 59 นางเบจมาศ ดีเจริญ

59 คน

19 ก.พ. 59 นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา

26 คน

- 220 2 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
ที่

รายวิชา

สถานที่

1

สิ่งประดิษฐตามนิยม โรงเรียนประทีปศึกษา
สมัย
อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี

2

งานผาตามนิยมสมัย โรงเรียนประทีปศึกษา
อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
อาหารใน
โรงเรียนประทีปศึกษา
ชีวิตประจําวัน
อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี

3

วันที่ออก
บริการ
9 ก.ค. 58

วิทยากร
นายเศวตโชติ บุญจีน
นางพรสวรรค สระบัว

จํานวนผูเขารับ
บริการ
25 คน

9 ก.ค. 58

นางสาวพจนา สลับลึก
นางบุญสม สําเนียงแจม

28 คน

9 ก.ค. 58

นายสมภพ อุตสาหะ
นางปรารภนา เกิดโชค

25 คน

3.โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ที่

ประเภทภารกิจ

สถานที่

1

บริการซอมตาม
โครงการซอมสราง
เพื่อชุมชน

2

บริการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล
นวัตกรรมเทคโนโลยี ไรรถ ต.ไรรถ อ.ดอนเจดีย
และผลิตภัณฑชุมชน จ.สุพรรณบุรี
- กระเปาใสของ
อเนกประสงค
- การจัดดอกไม
- การทํากลองทิชชู
- หวงแขนผาเช็ดมือ

องคการบริหารสวนตําบล
ไรรถ ต.ไรรถ อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

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

ผูรับผิดชอบ
นายมนตรี รื่นศุภผล

จํานวนผูเขา
รับบริการ
218 คน

นางรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร

5 มี.ค. 58

37 คน

7 มี.ค. 58
9 มี.ค. 58
11 มี.ค. 58

21 คน
22 คน
30 คน
รวม 110 คน

- 221 ที่
3

ประเภทภารกิจ
บริการสงเสริม
สุขอนามัย

สถานที่

วันที่ออก
บริการ

องคการบริหารสวนตําบล
ไรรถ ต.ไรรถ อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

- บริการตัดผม
- การทําซาลาเปา
- บริการตัดผม
-การทําซาลาเปา

ผูรับผิดชอบ

จํานวนผู
เขารับ
บริการ

นางสาวฉัตรระวี พงศกรสุริยะ

6 มี.ค. 58
8 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
12 มี.ค. 58

20 คน
22 คน
20 คน
28 คน
รวม 9 คน

4.โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ที่

หลักสูตร

สถานที่

วันที่

วิทยากร

1

หลักสูตรอาหารวาง
เพื่อการคา 75
ชั่วโมง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

25 พ.ค.– 5 นายสมภพ อุตสาหะ
มิ.ย. 58

2

หลักสูตรหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 75
ชั่วโมง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

25 พ.ค.– 5 นางสาวลําไย ฉายศิริ
มิ.ย. 58

จํานวนผูเขา
รับบริการ
25 คน

25 คน

5.โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม
ที่

หลักสูตร

1

การสอนวิชาชีพผา

สถานที่
โรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง

วันที่
ต.ค. 58 ถึง
ก.พ. 59

วิทยากร
นางสาวพจนา สลับลึก

จํานวนผูเขา
รับบริการ
78 คน

6. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรผูสอนงานสําหรับคนพิการ
ที่
1

หลักสูตร
หลักสูตรผูสอนงานสําหรับ
คนพิการ

สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

วันที่

วิทยากร

8-13 ต.ค. 58 นางปรารถนา เกิดโชค
นายสมภพ อุตสาหะ

จํานวนผูเขา
รับบริการ
30 คน

- 222 7. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับคนพิการการดําเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติ
การประจําป 2558
ที่
1

ประเภทกิจกรรม

วันที่ออก
บริการ
31 ส.ค.58

สถานที่

โครงการสงเสริม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
และฝกทักษะดาน สุพรรณบุรี อําเภอเมือง
อาชีพแกคนหูหนวก จังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไมดิน ภายใต
การสรางงาน สราง
รายได ฝกอาชีพให
คนพิการและผูดูแล
คนพิการในชนบท

วิทยากร
นางพรรสวรรค สระบัว

จํานวนผูเขารับ
บริการ
13 คน

8. บุคลากรในสถานศึกษาเปนคณะกรรมการในการรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ที่
ชื่อวิทยากร
1 ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ
ดร.จันทรา สงศรี

วัน/เดือน/ป
4-8 ส.ค. 58

หนวยงาน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอง

2

6-9 ส.ค. 58

สํานักงานเทศบาลนางบวช

3

นางอภิรดี พรหมสาขา ณ
สกลนคร
นายธัฐเชษฐ ชวยค้ําชู
นางสาวสมฤดี คําภาษี
นายมนตชัย อัมพวานนท

17 ส.ค. 58

โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล

4

นางยุวพา สารพัฒน

5-6 ก.ย. 58

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต

5

นางอภิรดี พรหมสาขา ณ
สกลนคร

9 มี.ค. 58

วิทยาลัยการอาชีพอูทอง

รวมวิทยากรทั้งหมด 7คน จํานวน 5หนวยงาน

เรื่องที่ขอความอนุเคราะห
เปนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปนวิทยากรในโครงการ
ฝกอบรมมัคคุเทศกนอยแก
เยาวชน
เปนวิทยากรในโครงการ
กิจกรรมแนะแนว
เปนวิทยากรในโครงการครู
อาชีวะสรางสรรค แปรฝนสู
ตัวแทนประกันชีวิต
เปนวิทยากรบรรยายให
ความรูเรื่องการตั้งเปาหมาย
ชีวิตหลังจบการศึกษา

- 223 9.หนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่
1

วันที่
2 ก.ย. 58

2

30 ต.ค. 58

3
4
5
6
7

15 ต.ค. 58
11 พ.ย. 58
28 ม.ค. 58
10 ก.พ. 58
6 มี.ค. 58

ชื่อหนวยงาน
วิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องที่ศึกษาดูงาน
การดําเนินงานองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวังไกลกังวล 2
การดําเนินงานองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
หองอินเทอรเนต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
หองเรียนพุทโธโลยี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการคา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง หองเรียนวิทยาศาสตร
Mr.Chen Ming รองผูอํานวยการ หองเรียนจีน
มลฑลกุยโจวและคณะ

ตารางการประเมินระดับคุณภาพการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทํา
ประโยชนใหแกชุมชน
ที่
ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1 สถานศึกษามีแผนงานการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
เปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน
ประจําป 2558
2 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก ดําเนินโครงการสรางความรวมมือ
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไมนอยกวา 2
กับชุมชนจํานวน 8 โครงการ
แหง
3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ดําเนินการตาม PDCA
ครบถวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง
4 สถานศึกษามีจํานวนผูรับบริการดานแหลงเรียนรูและไดรับ
รอยละ 100
ประโยชนไมนอยกวารอยละ 60

- 224 ที่
5

ประเด็นการดําเนินการ / พิจารณา
สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้โดยไดรับการยอมรับ
จากชุมชน

ผลการดําเนินการ
- มีสถานศึกษาภายนอกเขา
ดูงานจํานวน 8 แหง
- บุคลากรของสถานศึกษา
ไดทําหนาที่เปน
คณะกรรมการตัดสิน /
วิทยากรบรรยาย จํานวน
7 คน 5 หนวยงาน
สรุป ในปการศึกษา 2558 สถานศึกษาไดดําเนินการตามตัวบงชี้จํานวน 5 ขอตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
 พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 5 ขอ
ปฏิบัติ 4 ขอ
ปฏิบัติ 3 ขอ
ปฏิบัติ 2 ขอ
ปฏิบัติ 1 ขอ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรบปรุงเรงดวน

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

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติงานสถานศึกษา ปงบประมาณ 2558
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
3. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4. งานสารบรรณ
5. งานหลักสูตรการเรียนการสอน
6. งานสงเสริมผลิตการคาและประกอบธุรกิจ
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
จุดเดนตามตัวบงชี้ 3.14

2558

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 225 1. มีการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน โดยใช
กลยุทธดานบริการวิชาการ / วิชาชีพสูสังคม และดานเสริมสรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการครบตามวงจร PDCA ระดับ ดีมาก
2. บุคลากรในสถานศึกษาเปนคณะกรรมการในการตัดสินดานวิชาการ แสดงใหเห็นศักยภาพความรู
ดานวิชาชีพ และเปนวิทยากรในการใหความรูดานวิชาการ / วิชาชีพ ยังหนวยงานภายนอก
3. สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู เปนสถานศึกษาแบบอยาง ในการเขาศึกษาดูงานของหนวยงาน
ภายนอก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.14
-

- 226 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ตัวบงชี้
ของการ
คา
ประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน ดําเนินงาน
1 3.1ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5ขอ
5
ดีมาก

ปฏิบัติงานของ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
คณะกรรมการสถานศึกษา
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
หรือวิทยาลัย
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
3.2ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5
ดีมาก

จัดทําแผนการบริหารจัดการ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
สถานศึกษา
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
3.3ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5
ดีมาก

พัฒนาสถานศึกษาตาม
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
อัตลักษณ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
3.4 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
ดีมาก

บริหารงานและภาวะผูนํา
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
ของผูบริหารสถาน
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
สถานศึกษา
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
3.5 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
5
ดีมาก

บริหารจัดการระบบ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
4
ฐานขอมูล สารสนเทศของ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
3
สถานศึกษา
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
1
3.6 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5
ดีมาก

บริหารความเสี่ยง
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

- 227 เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้
3.7ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
3.8 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
พัฒนาและดูแล
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ของสถานศึกษาและการใช ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
อาคารสถานที่ หองเรียน ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
3.10 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
พัฒนาครูและบุคลากร
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ทางการศึกษา
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
3.11 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
บริหารการเงินและ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
งบประมาณ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
3.12 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ระดมทรัพยากรในการ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
จัดการอาชีวศึกษากับ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
เครือขายทั้งในประเทศและ ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
หรือตางประเทศ
ตองปรับปรุงเรงดวน 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

- 228 เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
คา
ประเมิน
คะแนน ดําเนินงาน

3.13 ระดับคุณภาพในการ
ใหบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน

ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
3.14 ระดับคุณภาพการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
บริหารงานของสถานศึกษา
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ใหเปนแหลงเรียนรูและทํา
พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ประโยชนใหแกชุมชน
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

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
-

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1



ดีมาก



ดีมาก

- 229 มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการจัดการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความพยายาม
สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 โดยเนนการ
มีสวนรวมของครูบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางานสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นตลอดจนการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาชีพมีการสงเสริมความรูในการพัฒนาผูเรียนจากการไดฝก
ประสบการณการจริง สํารวจความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย มีการวางแผนดําเนินงาน โดยจัดทํา
คําสั่งดําเนินงานตามแผนและประเมินผลโครงการ
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาจัดใหมีการดําเนินงานโครงการการใหบริการวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษาที่ดอยโอกาส
ทางการศึกษา ประชาชนในชุมชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ยังออกใหบริการแก
หนวยงานภายนอกในรูปแบบของโครงการฝกประสบการณจริง โครงการวิชาชีพ โดยมีผลความพึงพอใจตอ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยูในระดับมาก
ตารางที่ 1 แบบประเมินประดับคุณภาพในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการกิจกรรม บริการวิชาการและ
มีแผนงาน 1 โครงการ
วิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถาน
ศึกษาและผูเรียน
2 สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา
จํานวน 7 โครงการ
2 โครงการ กิจกรรม / ตอป
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
รอยละ 100
ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ / กิจกรรม
4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวา
รอยละ 100
รอยละ 60 เขารวมโครงการ / กิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและ
x = 4.45
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

- 230 สรุป : ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการดําเนินโครงการ จํานวน 5 ขอ
ตามประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
ปฏิบัติ 5 ขอ

 ดี
ปฏิบัติ 4 ขอ

 พอใช
ปฏิบัติ 3 ขอ

 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 2 ขอ
ปฏิบัติ 1 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. ครูผูสอน
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 4.1
1. แผนกวิชาการจัดกิจกรรมการใหบริการวิชาการและบริการวิชาชีพในรายวิชาโครงการ
2. สงเสริมใหนักเรียนไดใหบริการวิชาชีพในรูปการฝกประสบการณตรง
3. ครูมีสวนรวมในการใหการบริการวิชาการดานสื่อการเรียนรู
4. ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
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ที่
1
2
3
4
5

สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการแตละโครงการ
ประจําปการศึกษา 2558
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 5 โครงการ

คาเฉลี่ย
4.61
4.64
3.92
4.62
4.50
4.45

- 232 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาผาและเครื่อง
แตงกาย
สาขางานเสื้อผา
แฟชั่น

สาขางานออกแบบ
เสื้อผา

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

ระดับ
ชั้น

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
30 ชั่วโมง
ปวช.3
รวม

9
10
10

9
10
10

100
100
100

-

-

-

29

29

100

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

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

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาผาและเครื่อง
แตงกาย
สาขางานการตัดเย็บ
เสื้อผาสตรีชั้นสูง

ปวส.1

-

-

-

-

ปวส.2

รวม

-

-

-

- 233 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
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

- 234 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเรียน 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)
4. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริการประชาชน (วัดสาลี)
5. โครงการวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจ
ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
อาหาร
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ

รวม

33

33

100

26
38

26
38

100
100

37

37

100

16
9

16
9

100
100

159

159

100

- 235 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

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

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
สาขางานการ
ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ประกอบอาหาร
ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริการประชาชน (วัดสาลี)
3. โครงการวิชาชีพ
รวม

26

26

100

12

12

100

38

38

100

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
สาขาวิชาอาหารและ 1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน(Fix It Center)
โภชนาการ
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
4. โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
5. โครงการวิชาชีพ
รวม 5 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

6

6

100

6

6

100

- 236 แผนกวิชาคหกรรม
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานธุรกิจ
ดอกไมและงานประดิษฐ
สาขางานการผลิต

ระดับ
ชั้น

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

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

15

15

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix It Center)
3. โครงการวิชาชีพ
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
30 ชม.
5. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นสําหรับคนพิการ
6. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริการประชาชน
7. โครงการวิชาชีพ
รวม

7
6

7
6

100
100

28

28

100
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สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาคหกรรม
สาขางาน
คหกรรมการบริการ

แผนกวิชาคหกรรม
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ชั้น
(ไมรอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป)

ปวส.1

-

ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix It Center)
3. โครงการวิชาชีพ
4. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริการประชาชน
รวม
แผนกวิชาคหกรรม
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
แผนกวิชาคหกรรม 1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน(Fix It Center)
สาขาวิชาคหกรรม
2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
การผลิต
3. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นสําหรับคนพิการ
4. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
5. โครงการวิชาชีพ
รวม 5 โครงการ

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

9

9

100%

9

9

100

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
5

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
5

5

5

รอยละ
100

100

- 238 -

สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี

แผนกวิชาพณิชยการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเรียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
3. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริการประชาชน

รวม

126
122
102

126
122
102

100
100
100

350

350

100

- 239 -

สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเรียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ

รวม

66
51

66
51

100
100

117

117

100

- 240 แผนกวิชาพณิชยการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
สาขาวิชาพณิชยการ 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี 2. โครงการปฎิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
3. โครงการวิชาชีพ

รวม 3 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
11

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
11

11

11

รอยละ
100

100

- 241 แผนกวิชาพณิชยการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาพณิชยการ
สาขางานการตลาด
สาขางานการขาย

ระดับ
ชั้น

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

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

27
20
38

27
20
38

100
100
100

85

85

100

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานการตลาด

ระดับ
ชั้น

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

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

27
33

27
33

100
100

60

60

100

- 242 แผนกวิชาพณิชยการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
สาขาวิชาพณิชยการ 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขางานการตลาด 2. โครงการวิชาชีพ
สาขางานการขาย

รวม 2 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
4

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
4

4

4

รอยละ
100

100

- 243 แผนกวิชาพณิชยการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาพณิชยการ
สาขางานการ
เลขานุการ

ระดับ
ชั้น

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

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

36

36

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
3. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให
บริการประชาชน
รวม

20
37

20
37

100
100

93

93

100

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา

ระดับ
ชั้น

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

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป
สาขางานการจัดการ ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทั่วไป
ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

60

60

100

48

48

100

108

108

100

- 244 แผนกวิชาพณิชยการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
สาขาวิชาพณิชยการ
1. โครงการวิชาชีพ
สาขางานการเลขานุการ 2. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการชุมชน
สาขางานการจัดการ
3. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทั่วไป

รวม 3 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
6

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
6

6

6

รอยละ
100

100

- 245 แผนกวิชาพณิชยการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาพณิชยการ
สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับ
ชั้น

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

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

85

85

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

54
103

54
103

100
100

242

242

100

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับ
ชั้น

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

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

51

51

100

ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

48

48

100

99

99

100

- 246 แผนกวิชาพณิชยการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
สาขาวิชาพณิชยการ 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขางาน
2. โครงการวิชาชีพ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม 2 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
9

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
9

9

9

รอยละ
100

100

- 247 แผนกวิชาพณิชยการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาพณิชยการ
สาขางานธุรกิจ
คาปลีก (ทวิภาคี)

ระดับ
ชั้น

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

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

39

39

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ

25
8

25
8

100
100

72

72

100

รวม

ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานธุรกิจ
คาปลีก

ระดับ
ชั้น

โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมรอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป)

จํานวน
จํานวน
ผูเรียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

22

22

100

ปวส.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

16

16

100

38

38

100

- 248 แผนกวิชาพณิชยการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
สาขาวิชาพณิชยการ 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจคา
2. โครงการวิชาชีพ
ปลีก (ทวิภาคี)

รวม 2 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
4

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
4

4

4

รอยละ
100

100

- 249 -

สาขาวิชา

แผนกวิชาพณิชยการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเรียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวช.
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
สาขางานการ
ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
โรงแรม (ทวิภาคี)
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
สาขางานการ
ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทองเที่ยว
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

34

34

100

72
19

72
19

100
100

35

35

100

22
18

22
18

100
100

200

200

100

- 250 -

สาขาวิชา

แผนกวิชาพณิชยการ
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน
จํานวน
ระดับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูเรียน ผูเรียนที่เขารวม รอยละ
ชั้น
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม/ป) ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
สาขางานการ
ปวส.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทองเที่ยว (ทวิภาคี)
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

12

12

100

12

12

100

แผนกวิชาพณิชยการ
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการทองเที่ยว

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

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
6

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
6

6

6

รอยละ
100

2. โครงการวิชาชีพ

รวม 2 โครงการ

100

- 251 แผนกวิชาศิลปกรรม
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานออกแบบ

ระดับ
ชั้น

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

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

27
15
18

27
15
18

100
100
100

60

60

100

แผนกวิชาศิลปกรรม
ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางาน
คอมพิวเตอรกราฟก

ระดับ
ชั้น

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

ปวช.1 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

42

42

100

ปวช.2 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปวช.3 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ
รวม

21
20

21
20

100
100

83

83

100

- 252 แผนกวิชาศิลปกรรม
การมีสวนรวมของครู
ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร
กราฟก

โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป)
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. โครงการวิชาชีพ

รวม 2 โครงการ

จํานวน
ครู
ทั้งหมด
5

จํานวน
ครูที่เขารวม
กิจกรรม
5

5

5

รอยละ

100

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป)
1.โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix It Center)
2.โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.
3. โครงการปฏิบัติราชการเพื่อใหบริการประชาชน
4. โครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมใน
ทุกภาคสวน
5. โครงการตอยอดผลิตภัณฑในชุมชน

จํานวน
บุคลากรทั้งหมด
45

จํานวน
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
45

100

รอยละ
100%

- 253 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


- 254 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

- 255 ตารางที่ 1
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดนําไปใชประโยชน
ปการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ระดับภาค

ระดับชาติ

จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

จํานวนสิ่งประดิษฐ

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

จํานวนงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

ชุมชน/จังหวัด

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

ภายในสถานศึกษา

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงาน
ประดิษฐ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

14
3

14
3

14
3

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

1
-

1
-

1
-

1
1
-

1
1
-

-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

36
12
14
26
3
6
6
9
10
142

11
4
6
1
2
9
10
60

36
1
10
20
3
5
6
99

-

-

2
2

-

2
2

2
2

-

1
2

1
1

1
2

1

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
11

-

-

-

- 256 ตารางที่ 2
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดนําไปใชประโยชน
ปการศึกษา 2558 ระดับ ปวส.

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

1
1

จํานวนงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา

1
1
2

ระดับชาติ

-

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

ระดับภาค

1
1

จํานวนสิ่งประดิษฐ
ภายในสถานศึกษา

1
1
2

14
3
16
17
12
4
66

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

ชุมชน/จังหวัด

14
3
16
17
12
4
66

ระดับชาติ

-

ระดับภาค

-

ชุมชน/จังหวัด

5
23
8
20
17
7
6
86

จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร
ภายในสถานศึกษา

5 5
8 8
25 2
16 8
25 5
24 7
7
6
116 35

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

ระดับภาค
ระดับชาติ

ชุมชน/จังหวัด

การประกอบอาหาร
คหกรรมการบริการ
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม

ภายในสถานศึกษา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ไดใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
6

-

-

-

ตารางที่ 3
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ที่เผยแพรตอสาธารณชนปการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.
จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

จํานวนสิ่งประดิษฐ

จํานวนงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา

รวมผลงาน

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ1
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ที่เผยแพรตอสาธารณชน

14
3
3

-

1
-

1
1
1

1
16
3
4

1
15
3
4

1
16
3
4

1
-

1
-

- 257 ตารางที่ 3 (ตอ)
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ที่เผยแพรตอสาธารณชนปการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.
จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

จํานวนสิ่งประดิษฐ

จํานวนงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา

รวมผลงาน

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

การบัญชี2
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว
การออกแบบ3
คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ที่เผยแพรตอสาธารณชน

36
12
14
26
3
6
6
9
10
142

2
2

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
11

39
13
15
27
4
7
7
10
11
157

37
13
15
27
4
7
7
9
11
153

39
13
15
27
4
7
7
10
11
157

2
3

1
2

• การเผยแพร ในรูปแบบเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ทางเว็บไซตวิทยาลัย,การนําเสนอใน
การประกวดระดับตางๆ,งานนําเสนอโครงการวิชาชีพ
1

โครงการวิชาชีพ 14 ผลงาน เผยแพรงานนําเสนอโครงการวิชาชีพ14 ผลงาน , สิ่งประดิษฐ 1 ผลงาน

เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอในการประกวดระดับอศจ. ระดับภาค และ
ระดับชาติ ในการนําผลงานเขารวมแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2559 จํานวน 1 ผลงาน
2

โครงการวิชาชีพ 36 ผลงาน เผยแพรงานนําเสนอโครงการวิชาชีพ 36 ผลงาน , โครงงานวิทย 2

ผลงาน ไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอศจ.และระดับภาคจํานวน 2 ผลงาน
3

โครงการวิชาชีพ 9 ผลงาน เผยแพรงานนําเสนอโครงการวิชาชีพ 9 ผลงาน , สิ่งประดิษฐ 2 ผลงาน

เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกสการนําเสนอในการประกวดระดับอศจ. และระดับชาติ
ในการนําผลงานเขารวมแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2559 จํานวน 1 ผลงาน

- 258 ตารางที่ 4
แสดงจํานวนผลงานโครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ที่เผยแพรตอสาธารณชน
ปการศึกษา 2558 ระดับ ปวส.
จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร

จํานวนสิ่งประดิษฐ

จํานวนงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา

รวมผลงาน

ภายในสถานศึกษา

ชุมชน/จังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

การประกอบอาหาร
คหกรรมการบริการ1
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป2
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
การทองเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม

จํานวนโครงการวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ที่เผยแพรตอสาธารณชน

5
8
25
16
25
24
7
6
116

14
3
16
17
12
4
66

1
1
2

1
1
1
1
1
1
6

20
12
42
17
44
25
19
10
189

19
11
42
17
43
25
19
10
186

20
12
42
17
44
25
19
10
189

1
1
1
3

1
1
2

• การเผยแพร ในรูปแบบเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, ทางเว็บไซตวิทยาลัย, การนําเสนอ

ในการประกวดระดับตางๆ, งานนําเสนอโครงการวิชาชีพ
1
• โครงงานวิทยาศาสตร 14 ผลงาน เผยแพรในการจัดงานวันวิทยาศาสตร แหงชาติประจําป
การศึกษา 2558 ไปประกวดโครงงานวิทยาศาตรระดับ อศจ. และระดับภาค จํานวน 1 ผลงาน
•

2

โครงการวิชาชีพ 8 ผลงาน เผยแพรงานนําเสนอโครงการวิชาชีพ

ผลงาน เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

8 ผลงาน , สิ่งประดิษฐ 1

การนําเสนอในการประกวดระดับอศจ.

และระดับ ภาค และระดับชาติในการนําผลงานเขารวมแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ ” ประจําป
2559 จํานวน 1 ผลงาน
•

3

โครงงานวิชาชีพ 25 ผลงาน เผยแพรงานนําเสนอโครงการวิชาชีพ 25 ผลงาน , สิ่งประดิษฐ 1

ผลงาน เผยแพรเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอในการประกวดระดับ อศจ.
ระดับภาค และ ระดับชาติ ในการนําผลงานเขารวมแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ ” ประจําป
2559 จํานวน 1 ผลงาน

- 259 ตารางที่ 5 แบบประเมินระดับคุณภาพในการการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทํา - จัดประเมินโครงการจํานวน 1 ครั้ง
- ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ อศจ.
และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
ระดับ ปวช. 1 ครั้ง / ปวส. 1 ครั้ง
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
- ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค
ระดับ ปวช. 1 ครั้ง / ปวส. 1 ครั้ง
- 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 128 ชิ้น
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวน
- ปวส. 2 คน : 1 ชิ้น
ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3
จํานวน 106 ชิ้น
จํานวน 3 คน :1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2
จํานวน 2 คน:1 ชิ้น
3
สถานศึกษาไดจัดการประกวดและไดนําโครงการ
รอยละ 51.65
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมดไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา
4

5

สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 25
ของจํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพรตอ
สาธารณชน
สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ
5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ

รอยละ 100

- นําไปใชประโยชน รอยละ 100
- ไดรับรางวัล รอยละ 9.72

- 260 สรุป

: ในปการศึกษา 2558 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

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

ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติ 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 261 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
ผลการสงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและวิจัยสถาบันของครูผูสอนปรากฏผลตามตาราง

- 262 ตารางที่ 6
แสดงจํานวนผลงานวิจัยของครูผูสอน
ที่นําไปใชประโยชน/ไดรับรางวัล/เผยแพรตอสาธารณชน ปการศึกษา 2558

ไดรับรางวัล

ใชประโยชน

ไดรับการเผยแพร

ใชประโยชน

ไดรับรางวัล

ไดรับการเผยแพร

41
9
11
7
23
10
14
22
6
5
6
5
4
8
171

ไดรับการเผยแพร

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

จํานวน
ผลงานวิจัย

ไดรับรางวัล

แผนกวิชา

ใชประโยชน

จํานวนผลงานวิจัยของครู ที่ไดนําไปใชประโยชน/ไดรับรางวัล/
เผยแพรตอสาธารณชน
ระดับสถานศึกษา
ชุมชน/จังหวัด
ระดับชาติ

41
9
11
7
23
10
14
22
6
5
6
5
4
8
171

11
3
5
6
1
5
9
2
2
1
1
3
49

41
9
11
7
23
10
14
22
6
5
6
5
4
8
171

-

-

41
9
11
7
23
10
14
22
6
5
6
5
4
8
171

-

-

-

- 263 ตารางที่ 7
แสดงจํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของครูผูสอน
ที่ไดรับรางวัล/เผยแพรตอสาธารณชนปการศึกษา 2558

ไดรับการเผยแพร

ไดรับรางวัล

ไดรับการเผยแพร

ไดรับรางวัล

ไดรับการเผยแพร

68
68

ไดรับรางวัล

1
1
1
1
4

ไดรับการเผยแพร

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

จํานวน
ผลงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตร

ไดรับรางวัล

แผนกวิชา

จํานวน
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ

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

-

68
1
1
1
1
72

4
1
1
1
1
8

4
1
1
1
1
8

1
1
1
3

3
1
1
1
6

-

-

• การเผยแพรสิ่งประดิษฐ เผยแพรในรูปแบบเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,การนําเสนอในการประกวด
ระดับตางๆไดรับรางวัล ในระดับ อศจ.จังหวัดคิดเปนรอยละ 100 จากจํานวนสิ่งประดิษฐ 4 ชิ้นงาน และระดับ
ภาค คิดเปนรอยละ 75จากจํานวนสิ่งประดิษฐ 3 ชิ้นงาน
• โครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 68 ชิ้นงาน ไดเผยแพรในการจัดงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป
การศึกษา 2558 จํานวน 68 ชิ้นงาน ไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับ อศจ. จํานวน 4 ชิ้นงาน
(ประกอบดวย ปวช. 2 และ ปวส. 1) ไปประกวด ระดับภาค จํานวน 3 ชิ้นงาน (ปวช. 1 ชิ้นงาน และ ปวช. 2
ชิ้นงาน)

- 264 ตารางที่ 8 แบบประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
ที่
1

2

ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย

สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย

-

-

ผลการดําเนินการ
มีการประกวดผลงานวิจัย
ของครู
มีการนําผลงานสิ่งประดิษฐ
เขารวมแสดงในงาน
“วันนักประดิษฐ” ประจําป
2559
ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
แผนกวิชาจัดทําวิจัย
สถาบันแผนกละ 1 เรื่อง
รอยละ 100

3

สถานศึกษาไดจัดประกวดและใหนํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมดไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา

4

สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน

รอยละ 100

5

สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5
ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ

รอยละ 100

- 265 สรุป : ในปการศึกษา 2558 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 ลอดชองขาวไรซ
เบอรี่ ไดรับรางวัลระดับจังหวัด
3. ใบประกาศการเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของแผนกวิชาคหกรรมวิจิตรตระการเครื่องแขวน
ผาลายไทย ไดรับรางวัลระดับจังหวัด
4. ใบประกาศการเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของแผนกวิชาการเลขานุการโคมไฟกะลา Musical
ไดรับรางวัลระดับจังหวัด
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 5.2
1. ครูในแผนกวิชา จัดทําวิจัยในชั้นเรียนทุกคน
2. แผนกวิชามีการจัดทําวิจัยสถาบันแผนกละ 1 เรื่อง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 5.2 -

- 266 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

- 267 มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
วิธีการดําเนินการ
สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกโดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนํา
ผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต 1 ครั้งขึ้นไปให
นับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการดานการปลูก
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุ
บํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุขและสอดคลองกับแนวทางการประเมินคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ

- 268 ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ซึ่งดําเนินงานโดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตาง ๆ จัด
กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดาน สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุก
สาขาวิชา ไดรับการสงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับ
สถานศึกษา และระดับชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
๑. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสงเสริมดานรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย โดยมีสวนรวมของครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาจํานวน 10 โครงการ
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมสงเสริมดานการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย อยูในระดับมาก

- 269 ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
จากประเด็นการพิจารณาที่ 1 วิทยาลัยฯไดจัดโครงการ กิจกรรม ตามตารางสรุปโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสอดคลองกับคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ดังนี้

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
คานิยมหลักของ
เปาหมายโครงการ
คนไทย 12 ประการ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
รายการ
พฤติกรรม
ประเมิน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
บงชี้ขอ
ขอ
- ผูเรียน771คน ครูและบุคลากรทุก
6
6.1

1.

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
ใหม ประจําปการศึกษา
2558

2.

โครงการวันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา ประจําป2558

5

5.3

3.

กิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการองคการวิชาชีพ
ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา
2558

7

7.1

- ครูและบุคลากร ฝายและนักเรียนมี งานกิจกรรม
การศึกษา
คาเฉลี่ยความ
นักเรียน
137 คน
พึงพอใจในระดับ
นักศึกษา
มาก
- ผูเรียน1,311คน ครูและบุคลากรทุก งานกิจกรรม
- ครูและบุคลากร ฝายและนักเรียนมี
นักเรียน
การศึกษา
คาเฉลี่ยความพึง
นักศึกษา
137 คน
พอใจในระดับมาก
- ผูเรียน1,311 ครูและบุคลากรทุก งานกิจกรรม
คน
ฝายและนักเรียนมี
นักเรียน
- ครูและบุคลากร คาเฉลี่ยความ
นักศึกษา
พึงพอใจในระดับ
การศึกษา
137 คน
มาก
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
คานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
รายการ
พฤติกรรม
ประเมิน
บงชี้ขอ
ขอ
3
3.1

เปาหมายโครงการ
เชิง
ปริมาณ
- ผูเรียน
1,309 คน
- ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

4.

โครงการพิธีไหวครู ประจําป
การศึกษา 2558

5.

โครงการ “ 12 สิงหามหาราชินี”
และวันแมแหงชาติ” ประจําป
การศึกษา 2558

1

1.3

- ผูเรียน
1,309 คน
- ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

6.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
2558 (วันพอแหงชาติ) ประจําป
การศึกษา 2558

3

3.3

- ผูเรียน
1,309 คน
- ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

7.

โครงการ การประกวดมารยาทไทย
ประจําปการศึกษา 2558

5

5.2

- ผูเรียน
117 คน
- ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
6 คน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

เชิงคุณภาพ
ครูและ
บุคลากรทุก
ฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
ครูและ
บุคลากรทุก
ฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
ครูและ
บุคลากรทุก
ฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
ครูและ
บุคลากรทุก
ฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก

งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

ชมรมวิชาชีพ
เลขานุการ
องคการนัก
วิชาชีพฯ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
คานิยมหลักของ
เปาหมายโครงการ
ผูรับผิดชอบ
คนไทย 12 ประการ
โครงการ
รายการ
พฤติกรรม
ประเมิน
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
บงชี้ขอ
ขอ
- ผูเรียน
ครูและบุคลากร ชมรมวิชาชีพผา
5
5.1

8.

โครงการประกวดรองเพลงไทย
ลูกทุง ประจําป 2558

9.

โครงการแสดงละครสะทอน
คุณธรรม ปการศึกษา2/2558

6

6.2

10.

โครงการคุณธรรม จริยธรรม
ปการศึกษา2/2558

6

6.3

780 คน
- ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน
- ผูเรียน
890 คน
- ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน
- ผูเรียน
890 คน
- ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

ทุกฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก

และเครื่องแตง
กาย
องคการ
นักวิชาชีพฯ
ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

ชมรมวิชาชีพ
การทองเที่ยว

- 272 (2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
เครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล
ลําดับ

แผนกวิชา

1
2
3

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร
กราฟก
แผนกวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาการขายและการตลาด
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก
รวม

4
5
6
7
8
9
10
11

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
17
9
100

จํานวนผูเรียนที่ รอยละของผูเรียน
เขารวม
ทัง้ หมดที่เขารวม
อยางนอย
อยางนอย
1 โครงการ
1 โครงการ
17
100.00
9
100.00
99
99.00

186
246
95
36

181
244
94
36

97.31
92.42
98.94
100.00

55

55

100.00

31
75
40

31
67
36

100.00
89.33
90.00

890

853

95.84

หมายเหตุ

- 273 (3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการกิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
เครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล

ลําดับ

1

2
3
4
5
6
7
8

ครูและบุคลากรทุกฝาย

ผูอํานวยการและ
รองผูอํานวยการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ขาราชการ
ครู (พนักงานราชการ)
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
อื่นๆ
รวม

จํานวนครู
และบุคลากร
ทั้งหมด

จํานวนครู
และบุคลากร
ที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

รอยละของ
ครูและบุคลากร
ทุกฝายที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

5

5

100

1

1

100

59
4
24
5
39
1
137

59
4
24
5
39
1
137

100
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ

- 274 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรง
เปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อ
นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ชื่อโครงการ

เปาหมาย
เชิง
ปริมาณ

1.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน
นักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2558

ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม

เชิงคุณภาพ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
ที่เขา

-ผูเรียน
ครูและ 771 95.78 4.17
805คน
บุคลากร
-ครูและ
ทุกฝาย
บุคลากร
และ
การศึกษา นักเรียนมี
137 คน
คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
2.โครงการวัน
-ผูเรียน
ครูและ 1,311 97.69 4.36
อาสาฬหบูชาและวัน
1,311คน บุคลากร
เขาพรรษา ประจําป2558 -ครูและ
ทุกฝาย
บุคลากร
และ
การศึกษา นักเรียนมี
137 คน
คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

0.50

มาก

0.28

มาก

- 275 ชื่อโครงการ

3.กิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการองคการ
วิชาชีพ ฯ ระดับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา 2558

เปาหมาย
ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
เชิง
เชิงคุณภาพ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
คา
ความหมาย
ปริมาณ
ทีเ่ ขา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

-ผูเรียน
ครูและ 1,412 94.13
1,500คน บุคลากร
-ครูและ ทุกฝาย
บุคลากร
และ
การศึกษา นักเรียนมี
137 คน คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก

4.32

4.โครงการพิธีไหวครู
-ผูเรียน
ครูและ 1,309 97.54 4.21
ประจําปการศึกษา 2558 1,342คน บุคลากร
-ครูและ
ทุกฝาย
บุคลากร
และ
การศึกษา นักเรียนมี
137 คน
คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
5.โครงการ “ 12 สิงหา
-ผูเรียน ครูและ
1,309 97.54 4.28
มหาราชินี” และวันแม
1,342คน บุคลากร
แหงชาติ” ประจําป
-ครูและ ทุกฝาย
การศึกษา 2558
บุคลากร และ
การศึกษา นักเรียนมี
137 คน คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก

0.60

มาก

0.70

มาก

0.50

มาก

- 276 ชื่อโครงการ
เชิง
ปริมาณ

6.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม
2558(วันพอแหงชาติ)
ประจําปการศึกษา 2558

7.โครงการ การประกวด
มารยาทไทย
ประจําปการศึกษา 2558

8.โครงการประกวด
รองเพลงไทยลูกทุง
ประจําป 2558

เปาหมาย
เชิงคุณภาพ

-ผูเรียน
890คน
-ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
จํานวนที่ รอยละ คาเฉลี่
คา
ความหมาย
เขา
ย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ครูและ
800
บุคลากร
ทุกฝาย
และ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจใน
ระดับมาก
-ผูเรียน ครูและ
714
748คน บุคลากร
-ครูและ ทุกฝาย
บุคลากร และ
การศึกษา นักเรียนมี
6คน
คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
-ผูเรียน ครูและ
800
890คน บุคลากร
-ครูและ ทุกฝาย
บุคลากร และ
การศึกษา นักเรียนมี
137 คน คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจใน
ระดับมาก

89.89 4.35

0.529

มาก

95.45 4.35

0.529

มาก

89.89 4.21

0.70

มาก

- 277 ชื่อโครงการ
เชิง
ปริมาณ

9.โครงการแสดงละคร
สะทอนคุณธรรม
ปการศึกษา 2558

10.โครงการคุณธรรม
จริยธรรม
ปการศึกษา 2558

เปาหมาย
เชิงคุณภาพ

-ผูเรียน
890คน
-ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
คา
ความหมาย
ที่เขา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ครูและ
800
บุคลากร
ทุกฝาย
และ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
-ผูเรียน ครูและ
800
890คน บุคลากร
-ครูและ ทุกฝาย
บุคลากร และ
การศึกษา นักเรียนมี
137 คน คาเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก

89.89 4.28

0.50

มาก

89.89 4.35

0.529

มาก

- 278 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
เครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท รงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กลุมผูประเมินภายนอกสถานศึกษา

คาเฉลี่ย

1. กรรมการสถานศึกษา
2. บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู
3. ผูปกครอง
4. บุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………
เฉลี่ยโดยรวม

3.44
4.34
4.17
4.39
3.93
4.07

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.018
0.807
0.766
0.490
0.913
0.451

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาใน
ปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย =4.07
อภิปรายผลจากตาราง
จากตารางพบวาความพึงพอใจ

ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณขอ

สถานศึกษาในปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอ

ง
บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 คือ กลุมบุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของคาเฉลี่ย = 4.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 0.490

อยูในระดับ มาก นอยที่สุดคือ กรรมการสถานศึกษา คาเฉลี่ย = 3.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 1.018 อยูในระดับ มาก

- 279 สรุปการบูรณาการคานิยมหลักของคนไทย

12 ประการในตัวบงชี้ที่ 6.1 ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 และที่ปรับปรุงแกไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประเด็นการ
ประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 6.1
3.ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3.ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
1.ปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย
3.ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3.ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

พฤติกรรมบงชี้

คานิยมที่ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวัง 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดี
ดีตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน
งาม
คานิยมที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
อันงดงาม

5.3 อนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม

คานิยมที่ 7 เขาใจการเรียนรู การเปน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่ถูกตอง

7.1 เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

คานิยม 3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง
ครูบาอาจารย

3.1 รูจักบุญคุณพอแม ผูปกครอง
ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณ

คานิยม 1 มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
คานิยม 3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง
ครูบาอาจารย
คานิยมที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอัน
งดงาม
คานิยมที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอัน
งดงาม
คานิยมที่ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
หวังดีตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน
คานิยมที่ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
หวังดีตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน

1.3 รวมกิจกรรมวันสําคัญที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3.3 ตอบแทนบุญคุณของพอแม
ผูปกครอง ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณ
5.2 ภาคภูมิใจในความเปนไทย
5.1 เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมที่เปน
ไทย
6.2 ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ขอตกลง/
กฎ/ระเบียบของสถานศึกษา
6.3 หวังดีโอบออมอารีชวยเหลือผูอื่นตาม
โอกาส

- 280 ตารางการประเมินระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
ผลการดําเนินการ
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง จิตสํานึกดานการรัก
10 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 10 โครงการ
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
การสงเสริมใหสมาชิกใน
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก
องคกรนําหลักประชาธิปไตย
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ไปใชในชุมชนและสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
โดยรอบอยางตอเนื่อง
มีระดับความพึงพอใจ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
มากที่สุด
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.07
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.) = .451

- 281 สรุป ในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานจํานวน 10โครงการ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
 พอใช

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ปฏิบัติตามประเด็น4ขอ

ตองปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น3ขอ ปฏิบัติตามประเด็น2ขอ

ตองปรับปรุง
เรงดวน
ปฏิบัติตามประเด็น1ขอ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น4 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น3 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น2 ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

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

- 282 ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลกในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ
สถานศึกษากําหนดโครงการดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งในแตละโครงการนั้นจะมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม โดย
ครูและบุคลากรฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแนวนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
และสอดคลองกับแนวทางการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตางๆจัดกิจกรรมสงเสริม
การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชมรม
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1

. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

เนนการมีสวนรวมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 5 โครงการ
2

. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ มาก

- 283 ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา 5 โครงการ
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
เปาหมายโครงการ
ความสอดคลองกับ
โครงการ กิจกรรม
คานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
รายการ พฤติกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ประเมินขอ บงชี้ขอ
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
4
4.1
-ผูเรียน
ครูและ
การเขียนโครงการภายใตหัวขอ
1,342 คน บุคลากรทุก
“อาชีวะเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
-ครูและ
ฝายและ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3D สูการ
บุคลากร
นักเรียนมี
พัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืน”
ทางการ
คาเฉลี่ยความ
ศึกษา
พึงพอใจใน
137 คน
ระดับมาก
2.โครงการการแขงขันกีฬาภายใน
2
2.1
-ผูเรียน
ครูและ
สถานศึกษาภายใตชื่อ “การแขงขัน
1,342 คน บุคลากรทุก
กีฬาใบมะขามเกมส ตอตานยาเสพ
-ครูและ
ฝายและ
ติด สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
บุคลากรทาง นักเรียนมี
ประจําปการศึกษา 2558
การศึกษา คาเฉลี่ยความ
137 คน
พึงพอใจใน
ระดับมาก
3.โครงการสิ่งประดิษฐจากของ
10
10.1
-ผูเรียน 793 ครูและ
เหลือใช ประจําปการศึกษา 2558
คน
บุคลากรทุก
-ครูและ
ฝายและ
บุคลากรทาง นักเรียนมี
การศึกษา คาเฉลี่ยความ
137 คน
พึงพอใจใน
ระดับมาก

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา

งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา

ชมรมวิชาชีพ
คหกรรม
องคการนัก
วิชาชีพฯ
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4.โครงการ Multipurpose Box

5.โครงการแขงขันแตงคําขวัญและ
บอกวิธีการอนุรักษธรรมชาติ
ปการศึกษา 2558

ความสอดคลองกับ
เปาหมายโครงการ
คานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
รายการ พฤติกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ประเมินขอ บงชี้ขอ
10
10.2
-ผูเรียน 793 ครูและ
บุคลากรทุก
คน
ฝายและ
-ครูและ
บุคลากรทาง นักเรียนมี
การศึกษา คาเฉลี่ยความ
137 คน
พึงพอใจใน
ระดับมาก
12
12.2
-ผูเรียน
ครูและ
1,321 คน บุคลากรทุก
-ครูและ
ฝายและ
บุคลากรทาง นักเรียนมี
การศึกษา คาเฉลี่ยความ
137 คน
พึงพอใจใน
ระดับมาก

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ชมรมวิชาชีพ
ออกแบบ
องคการ
นักวิชาชีพฯ

ชมรมวิชาชีพ
การขายและ
การตลาด

- 285 (2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
อนุรักษสิ่งแวดลอม
เครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล
ลําดับ

แผนกวิชา

1
2
3

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
แผนกวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาชีพการขายและ
การตลาด
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก
รวม

4
5
6
7
8
9
10
11

จํานวนผูเรียน
จํานวน
ที่เขารวม
ผูเรียน
อยางนอย
ทั้งหมด 1 โครงการ
17
17
9
9
100
99

รอยละของผูเรียน
ทั้งหมดที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ
100.00
100.00
99.00

186
246
95
36
55

181
244
94
36
55

97.31
92.42
98.94
100.00
100.00

31
75

31
67

100.00
89.33

40

36

90.00

890

853

95.84

หมายเหตุ

- 286 (3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการกิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล

ลําดับ

1

2
3
4
5
6
7
8

ครูและบุคลากรทุกฝาย

ผูอํานวยการและ
รองผูอํานวยการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ขาราชการ
ครู (พนักงานราชการ)
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
อื่นๆ
รวม

จํานวนครู
และบุคลากร
ทั้งหมด

จํานวนครู
และบุคลากร
ที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

รอยละของ
ครูและบุคลากร
ทุกฝายที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

5

5

100

1

1

100

59
4
24
5
39
1
137

59
4
24
5
39
1
137

100
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ

- 287 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
ชื่อโครงการ

1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการเขียน
โครงการภายใตหัวขอ
“อาชีวะเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย 3D สูการพัฒนา
สถานศึกษาแบบยั่งยืน”
2.โครงการการแขงขัน
กีฬาภายในสถานศึกษา
ภายใตชื่อ “การแขงขัน
กีฬาใบมะขามเกมส
ตอตานยาเสพติด สงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง”
ประจําปการศึกษา 2558
3.โครงการสิ่งประดิษฐ
จากของเหลือใช
ประจําปการศึกษา 2558

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
จํานวนที่ รอยละ คาเฉลี่ย
คา
ความหมาย
เขา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

-ผูเรียน
1,342คน
-ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

ครูและบุคลากรทุก 1,321
ฝายและนักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับ
มาก

98.44

4.31

0.42

มาก

-ผูเรียน
1,342 คน
-ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

ครูและบุคลากรทุก 1,297
ฝายและนักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับ
มาก

96.65

4.29

0.63

มาก

-ผูเรียน
793คน
-ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

ครูและบุคลากรทุก
ฝายและนักเรียนมี
คาเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับมาก

98.99

785

4.92

0.913

มากที่สุด
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4.โครงการ
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เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

-ผูเรียน
793 คน
-ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
137 คน
5.โครงการแขงขันแตงคํา -ผูเรียน
ขวัญและบอกวิธีการ
890 คน
อนุรักษธรรมชาติ
-ครูและ
ปการศึกษา 2558
บุคลากร
ทาง
การศึกษา
137 คน

ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
จํานวนที่ รอยละ คาเฉลี่ย
คา
ความหมาย
เขา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ครูและบุคลากรทุก
ฝายและนักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับ
มาก

780

98.36

4.64

0.717

มากที่สุด

ครูและบุคลากรทุก
ฝายและนักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับ
มาก

840

94.38

4.29

0.63

มาก

(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
กลุมผูประเมินภายนอกสถานศึกษา
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
1. กรรมการสถานศึกษา
3.44
1.018
มาก
2. บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู
4.34
0.807
มาก
3. ผูปกครอง
4.17
0.766
มาก
4. บุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
4.39
0.490
มาก
5. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………
3.93
0.913
มาก
เฉลี่ยโดยรวม
4.09
0.498
มาก
รวมเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝ ง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย=4.09
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จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา
ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 คือ กลุมบุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของคาเฉลี่ย = 4.39 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.490 อยูในระดับ มาก นอยที่สุดคือ กรรมการสถานศึกษา คาเฉลี่ย = 3.44 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.018 อยูในระดับ มาก
สรุปการบูรณาการคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการในตัวบงชี้ที่ 6.
2 ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 และที่ปรับปรุงแกไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประเด็นการประกัน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
พฤติกรรมบงชี้
คุณภาพตัวบงชี้ที่ 6.2
ภาพลักษณของ
คานิยมที่ 4 ใฝหาความรูหมั่นศึกษา 4.1 แสวงหาความรูทั้งทางตรงและ
สถานศึกษาในการ
เลาเรียน ทางตรงทางออม
ทางออม
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ภาพลักษณของ
คานิยมที่ 2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเปนจริง
สถานศึกษาในการ
ที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ยอมรับผลการกระทําของตนเองและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ผูอื่น
ภาพลักษณของ
คานิยมที่ 10 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลัก 10.1 ใชวัสดุถูกตองพอเพียงและ
สถานศึกษาในการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ เหมาะสมกับงาน
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

คานิยมที่ 10 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลัก 10.2เก็บออมถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ ใหเกิดประโยชนคุมคา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คานิยม 12 คํานึงถึงผลประโยชน
ของสวนรวมตอชาติมากกวา
ผลประโยชนของตน

12.2 เสียสละความสุขสวนตน เพื่อทํา
ประโยชนแกผูอื่น

- 290 ตารางที่ 2 แบบประเมินระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ 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
5 โครงการ
ผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ
ครู และ บุคลากร
ทุกคนเขารวมโครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผล
และสรุปผลโครงการโดยใช
หลักการ PDCA เปนรูปเลม
จํานวน 5 โครงการ
มีการสงเสริมใหสมาชิกใน
องคกรเขารวมฟนฟู
สิ่งแวดลอมที่
ทรุดโทรมใหเจริญขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
มีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.09
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) =0.498

สรุป ในปการศึกษา 2558 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

- 291 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
-

- 292 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
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายที่มุงเนนถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานกีฬาและนันทนาการตามแนวนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี และมีความสุข
และสอดคลองกับแนวทางการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริม
การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานการกีฬาและนันทนาการ ทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชาไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 255 8 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชมรม
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1.วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ โดยเนนการมีสวนรวมของ
ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 10 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับ มาก

- 293 ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา
5 โครงการ กิจกรรม
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ กิจกรรม

1.งานประชุม
วิชาการองคการ
วิชาชีพและการ
แขงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
ประจําปการศึกษา
2558
2.โครงการเลาเรื่อง
สูความสําเร็จ

3.โครงการพัฒนา
นักศึกษาใหมี
มาตรฐานสูสากล
ปการศึกษา 2558

ความสอดคลองกับคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
รายการ
พฤติกรรมบงชี้
ประเมินขอ
ขอ

เปาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

4

4.2

-ผูเรียน1,500คน
-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
137 คน

12

12.1

-ผูเรียน793คน
-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
137 คน

4

4.3

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

เชิงคุณภาพ

ครูและบุคลากร
งานกิจกรรม
ทุกฝายและ
นักเรียนนักศึกษา
นักเรียนมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
นักเรียนมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก
-ผูเรียน890คน ครูและบุคลากร
-ครูและบุคลากร ทุกฝายและ
ทางการศึกษา นักเรียนมีคาเฉลี่ย
137 คน
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ชมรมวิชาชีพ
การขายและ
การตลาด
องคการนัก
วิชาชีพฯ
ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี
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โครงการ กิจกรรม

ความสอดคลองกับคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
รายการ
พฤติกรรมบงชี้
ประเมินขอ
ขอ

เปาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

4.โครงการหอคอย
ความคิด
ปการศึกษา 2558

4

4.3

-ผูเรียน 890 คน
-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
137 คน

ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
นักเรียนมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี

5.โครงการ
เสริมสรางภูมิ
ปญญาตอบปญหา
วิชาการวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558

9

9.1

-ผูเรียน 890 คน ครูและบุคลากร
-ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
ทางการศึกษา นักเรียนมีคาเฉลี่ย
137 คน
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ชมรมวิชาชีพ
การเลขานุการ

6.โครงการ
สรางสรรคปใหม
ปการศึกษา 2558

9

9.2

ชมรมวิชาชีพ
การเลขานุการ

7.โครงการ
เสริมสรางสุขภาพ
กีฬาและ
นันทนาการ
(Lipsing Dancer)
ปการศึกษา 2558

11

11.1

-ผูเรียน 890 คน ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีคาเฉลี่ย
137 คน
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก
-ผูเรียน 890 คน ครูและบุคลากร
-ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
ทางการศึกษา นักเรียนมีคาเฉลี่ย
137 คน
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ชมรมวิชาชีพ
ผาและเครื่อง
แตงกาย
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8.โครงการ
Universal Music
Thailand
ปการศึกษา 2558
9.โครงการพัฒนา
ความรู
ความสามารถทาง
วิชาการดาน
อาเซียน
ปการศึกษา 2558
10.โครงการโยคะ
สุดฮิต พิชิต
สุขภาพ
ปการศึกษา 2558

ความสอดคลองกับคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

รายการ
ประเมินขอ
11

พฤติกรรม
บงชี้ขอ
11.2

4

4.1

11

11.1

เปาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-ผูเรียน 890 คน ครูและบุคลากร
-ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
ทางการศึกษา นักเรียนมีคาเฉลี่ย
137 คน
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก
-ผูเรียน 890 คน ครูและบุคลากร
-ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
ทางการศึกษา นักเรียนมีคาเฉลี่ย
137คน
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก
-ผูเรียน 890 คน ครูและบุคลากร
-ครูและบุคลากร
ทุกฝายและ
ทางการศึกษา นักเรียนมีคาเฉลี่ย
137คน
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ชมรมวิชาชีพ
การออกแบบ

ชมรมวิชาชีพ
การอาหารและ
โภชนาการ

ชมรมวิชาชีพ
การตลาด

- 296 (2) สถานศึกษาดําเนินการให ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ลําดับ

แผนกวิชา

1
2
3

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
แผนกวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาการขายแลการตลาด
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก
รวม

4
5
6
7
8
9
10
11

จํานวนผูเรียนที่
จํานวน
เขารวม
ผูเรียน
อยางนอย
ทั้งหมด 1 โครงการ
17
17
9
9
100
99

รอยละของผูเรียน
ทั้งหมดที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ
100.00
100.00
99.00

186
246
95
36
55

181
244
94
36
55

97.31
92.42
98.94
100.00
100.00

31
75
40

31
67
36

100.00
89.33
90.00

890

853

95.84

หมายเหตุ

- 297 (3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน เขารวมโครงการกิจกรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ
เครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล

ลําดับ

1

2
3
4
5
6
7

ครูและบุคลากรทุกฝาย

ผูอํานวยการและ
รองผูอํานวยการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ขาราชการ
ครู (พนักงานราชการ)
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

จํานวนครู
และบุคลากร
ทั้งหมด

จํานวนครู
และบุคลากร
ที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

รอยละของ
ครูและบุคลากร
ทุกฝายที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

5

5

100

1

1

100

59
4
24
5
39
137

59
4
24
5
39
137

100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ

- 298 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมดานการกีฬา และ
นันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เปาหมาย

ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
ชื่อโครงการ
จํานวน
คา
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่เขา รอยละ คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน หมาย
1.งานประชุมวิชาการ
-ผูเรียน
ครูและ
1,410 94.00 4.56
0.44
มาก
องคการวิชาชีพและการ 1,500คน บุคลากรทุก
แขงขันทักษะวิชาชีพ
-ครูและ
ฝายและ
ระดับ วิทยาลัย
บุคลากร
นักเรียนมี
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ทาง
คาเฉลี่ยความ
ประจําปการศึกษา
การศึกษา พึงพอใจใน
2558
137 คน
ระดับมาก
2.โครงการเลาเรื่องสู
-ผูเรียน
ครูและ
777 97.98 4.62
0.52
มาก
ความสําเร็จ
793 คน
บุคลากรทุก
-ครูและ
ฝายและ
บุคลากร
นักเรียนมี
การศึกษา คาเฉลี่ยความ
137 คน
พึงพอใจใน
ระดับมาก
3.โครงการพัฒนา
-ผูเรียน
ครูและ
859 96.51 4.21
0.70
มาก
นักศึกษาใหมีมาตรฐานสู 890 คน
บุคลากรทุก
สากล ปการศึกษา
-ครูและ
ฝายและ
2558
บุคลากร
นักเรียนมี
ทางการ
คาเฉลี่ยความ
ศึกษา 137 พึงพอใจใน
คน
ระดับมาก

- 299 เปาหมาย

ชื่อโครงการ

4.โครงการหอคอย
ความคิด
ปการศึกษา 2558

ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
จํานวน
คา
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่เขา รอยละ คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน หมาย
-ผูเรียน
ครูและ
859
95.1
4.29
0.63
มาก
890 คน
บุคลากรทุก
-ครูและ
ฝายและ
บุคลากร
นักเรียนมี
ทาง
คาเฉลี่ยความ
การศึกษา พึงพอใจใน
137 คน
ระดับมาก

5.โครงการเสริมสรางภูมิ
ปญญาตอบปญหา
วิชาการวิชาชีพ
ปการศึกษา 2558

-ผูเรียน
890 คน
-ครูและ
บุคลากร
การศึกษา
137 คน

6.โครงการสรางสรรค
ปใหม ปการศึกษา
2558

-ผูเรียน
890 คน
-ครูและ
บุคลากร
ทาง
การศึกษา
137 คน
-ผูเรียน
890 คน
-ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
137 คน

7.โครงการเสริมสราง
สุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ (Lipsing
Dancer) ปการศึกษา
2558

ครูและ
บุคลากรทุก
ฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
ครูและ
บุคลากรทุก
ฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
ครูและ
บุคลากรทุก
ฝายและ
นักเรียนมี
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก

850

95.50

4.29

0.63

มาก

841

95.16

4.28

0.50

มาก
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ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
ชื่อโครงการ
จํานวน
คา
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่เขา รอยละ คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน หมาย
8.โครงการ Universal -ผูเรียน890 ครูและ
776 87.19 4.21
0.70
มาก
Music Thailand
คน
บุคลากรทุก
ปการศึกษา 2558
-ครูและ
ฝายและ
บุคลากร
นักเรียนมี
ทาง
คาเฉลี่ย
การศึกษา
ความพึง
137 คน
พอใจใน
ระดับมาก
9.โครงการพัฒนาความรู -ผูเรียน 890 ครูและ
813 91.34 4.29
0.63
มาก
ความสามารถทาง
คน
บุคลากรทุก
วิชาการดานอาเซียน
-ครูและ
ฝายและ
ปการศึกษา 2558
บุคลากร
นักเรียนมี
ทางการ
คาเฉลี่ย
ศึกษา
ความพึง
137 คน
พอใจใน
ระดับมาก
10.โครงการโยคะสุดฮิต -ผูเรียน 890 ครูและ
839 94.26 4.21
0.70
มาก
พิชิตสุขภาพ
คน
บุคลากรทุก
ปการศึกษา 2558
-ครูและ
ฝายและ
บุคลากร
นักเรียนมี
ทางการ
คาเฉลี่ย
ศึกษา
ความพึง
137 คน
พอใจใน
ระดับมาก

- 301 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกที่มีตอการดานการกีฬาและนันทนาการ
กลุมผูประเมินภายนอกสถานศึกษา
1. กรรมการสถานศึกษา
2. บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู
3. ผูปกครอง
4. บุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………
เฉลี่ยโดยรวม

คาเฉลี่ย
3.44
4.34
4.17
4.39
3.93
4.21

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.018
0.807
0.766
0.490
0.913
0.701

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา
ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการมีคา เฉลี่ย=4.21
อภิปรายผลจากตาราง
จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา
ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ เรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 คือ กลุมบุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของคาเฉลี่ย = 4.39 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.490 อยูในระดับ มาก นอยที่สุดคือ กรรมการสถานศึกษา คาเฉลี่ย =
มาตรฐาน = 1.018 อยูในระดับ มาก

3.44 คาเบี่ยงเบน

- 302 สรุปการบูรณาการคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการในตัวบงชี้ที่ 6.3ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2555 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และที่
ปรับปรุงแกไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประเด็นการประกัน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
คุณภาพตัวบงชี้ที่ 6.3
1. สงเสริมดานการ
คานิยมที่ 4 ใฝหาความรูหมั่นศึกษา
กีฬาและนันทนาการ เลาเรียน ทางตรงทางออม
1. สงเสริมดานการ
กีฬาและ
นันทนาการ
1. สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ
1. สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ
1. สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ
1. สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ
1. สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ

1. สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ

1. สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ

คานิยมที่ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของ
สวนรวมและของชาติมากกวา
ผลประโยชนของตนเอง
คานิยมที่ 4 ใฝหาความรูหมั่นศึกษา
เลาเรียน ทางตรงทางออม
คานิยมที่ 4 ใฝหาความรูหมั่นศึกษา
เลาเรียน ทางตรงทางออม
คานิยม 9 มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
คานิยม 9 มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
คานิยม 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและ
จิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือ
กิเลสมีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตาม
หลักศาสนา
คานิยม 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและ
จิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือ
กิเลสมีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตาม
หลักศาสนา
คานิยมที่ 4 ใฝหาความรูหมั่นศึกษา
เลาเรียน ทางตรงทางออม

พฤติกรรมบงชี้
4.2 มุงมั้นตั้งใจเพียรพยายามใน
การศึกษาและปฏิบัติงาน
12.1 มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อประโยชนตอ
สังคมและสวนรวม
4.3 แกปญหา และพัฒนาสิ่งใหมๆ จน
บรรลุผลสําเร็จ
4.3 แกปญหา และพัฒนาสิ่งใหมๆ จน
บรรลุผลสําเร็จ
9.1 คิดดี พูดดี ทําดี

9.2 สุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน
ตามสถานภาพและกาลเทศะ
11.1 ดูแล รักษาสุขภาพ รางกาย
ตามสุขอนามัย

11.2 ไมเกี่ยวของกับอบายมุข

4.1 แสวงหาความรูทั้งทางตรงและ
ทางออม
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ประเด็นการประกัน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
พฤติกรรมบงชี้
คุณภาพตัวบงชี้ที่
6.3
1. สงเสริมดานการ
คานิยม 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและ 11.1 ดูแล รักษาสุขภาพ รางกาย
กีฬาและนันทนาการ จิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือ
ตามสุขอนามัย
กิเลสมีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตาม
หลักศาสนา
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
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
10 โครงการ
ผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ
ครู และ บุคลากร
ทุกคนเขารวมโครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผล
และสรุปผลโครงการโดยใช
หลักการ PDCA เปนรูปเลม
จํานวน 10 โครงการ
มีการสงเสริมใหสมาชิกใน
องคกรทุกคนรักในการกีฬา
และนันทนาการเสมอมา
มีระดับความพึงพอใจ
มาก
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.21
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)=0.701

- 304 สรุป ในปการศึกษา 2558 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 6.3
การจัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับดีมาก
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 6.3
-

- 305 ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน
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 และสอดคลองกับแนวทางการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

0

ความพยายาม
วิทยาลัยฯ โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดประสานงานกับสาขาวิชาตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริม
การปลูกฝงจิตสํานึกที่มีตอดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกสาขาวิชา ผูเรียนทุกคนและทุกสาขาวิชาไดรับการ
สงเสริมครบทุกดาน ซึ่งปการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชมรม
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1.วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนนการมีสวนรวมของ
ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2 โครงการ

- 306 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีตอกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก
ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการใหวามรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
โครงการ กิจกรรม

ความสอดคลองกับคานิยมหลัก จํานวนผูเขารวมโครงการ ผลการดําเนินงาน
ของคนไทย 12 ประการ
กิจกรรม
(โดยยอ)
รายการ
พฤติกรรม
ผูเรียน
ครู
ประเมินขอ
บงชี้
บุคลากร
1.โครงการอบรมเชิง
4
4.1
1,321คน 137 คน ผูเขารวมโครงการ
ปฏิบัติการและการเขียน
มีความรูความ
โครงการภายใตหัวขอ
เขาใจในปรัชญา
“อาชีวะเรียนรูเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อขับเคลื่อน
พอเพียงเพิ่มมาก
นโยบาย 3D สูการพัฒนา
ขึ้นสามารถที่จะ
สถานศึกษาแบบยั่งยืน”
นําไปประยุกตใช
ในการดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข
2.โครงการการแขงขันกีฬา
2
2.1
1,297 คน 137 คน ผูเขารวมโครงการ
ภายในสถานศึกษาภายใต
มีความรูความ
ชื่อ “การแขงขันกีฬาใบ
เขาใจในปรัชญา
มะขามเกมส ตอตานยาเสพ
ของเศรษฐกิจ
ติด สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมาก
พอเพียง” ประจําป
ขึ้นสามารถที่จะ
การศึกษา 2558
นําไปประยุกตใช
ในการดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข

- 307 (2) สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
(1) ขอมูลครูและบุคลากร

ลําดับ

1

2
3
4
5
6
7

ครูและบุคลากรทุกฝาย

ผูอํานวยการและ
รองผูอํานวยการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ขาราชการ
ครู (พนักงานราชการ)
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

จํานวนครู
และบุคลากร
ทั้งหมด

จํานวนครู
และบุคลากร
ที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

รอยละของ
ครูและบุคลากร
ทุกฝายที่เขารวม
อยางนอย
1 โครงการ

5

5

100

1

1

100

59
4
24
5
38
137

59
4
24
5
39
137

100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ

- 308 (2) ขอมูลผูเรียน
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนกวิชา

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
แผนกวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาการขายแลการตลาด
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
รวม

17
9
100

จํานวน
ผูเรียนที่เขา
รวม
อยางนอย
1 โครงการ
17
9
99

รอยละของ
ผูเรียนทั้งหมดที่
เขารวมอยาง
นอย
1 โครงการ
100.00
100.00
99.00

186
246
95
36
55

181
244
94
36
55

97.31
92.42
98.94
100.00
100.00

31
75
40
890

31
67
36
853

100.00
89.33
90.00
95.84

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

หมายเหตุ

- 309 (3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ กิจกรรมที่สอดคลองกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา

ผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม
ผูเขารวมโครงการ
วิธีดําเนินโครงการ
ครูและ
ผูเรียน
กิจกรรม
บุคลากร

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการเขียนโครงการภายใต
หัวขอ “อาชีวะเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3D
สูการพัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืน

137 คน

1,321 คน

-จัดทําแผนงานโครงการ
-อนุมัติแผนงานโครงการ
-ประชุมวางแผนงาน
-ดําเนินโครงการตามที่
ประชุม
-สรุปรายงานผลตาม
PDCA

2.โครงการการแขงขันกีฬาภายใน
สถานศึกษาภายใตชื่อ
“การแขงขันกีฬาใบมะขามเกมส
ตอตานยาเสพติด สงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง” ประจําป
การศึกษา 2558

137 คน

1,297 คน

-จัดทําแผนงานโครงการ
-อนุมัติแผนงานโครงการ
-ประชุมวางแผนงาน
-ดําเนินโครงการตามที่
ประชุม
-สรุปรายงานผลตาม
PDCA

หมายเหตุ

- 310 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
เปาหมาย
ผลการประเมินการดําเนินโครงการ กิจกรรม
ชื่อโครงการ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
คา
ที่เขา
เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
1.โครงการอบรมเชิง
-ผูเรียน
ครูและ
1,321 98.44 4.31
0.42
มาก
ปฏิบัติการและการ
1,342คน
บุคลากร
เขียนโครงการภายใต -ครูและ
ทุกฝายและ
หัวขอ “อาชีวะเรียนรู บุคลากร
นักเรียนมี
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ การศึกษา คาเฉลี่ย
ขับเคลื่อนนโยบาย 3D 137 คน
ความ
สูการพัฒนา
พึงพอใจใน
สถานศึกษาแบบยั่งยืน”
ระดับมาก
2.โครงการการแขงขัน -ผูเรียน
ครูและ
1,297 96.65 4.29
0.63
มาก
กีฬาภายในสถานศึกษา 1,342 คน บุคลากรทุก
ภายใตชื่อ “การแขงขัน -ครูและ
ฝายและ
กีฬาใบมะขามเกมส
บุคลากร
นักเรียนมี
ตอตานยาเสพติด
การศึกษา คาเฉลี่ย
สงเสริมเศรษฐกิจ
137 คน
ความ
พอเพียง” ประจําป
พึงพอใจใน
การศึกษา 2558
ระดับมาก

- 311 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
เครื่องมือเก็บรวบรวม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมผูประเมินภายนอกสถานศึกษา
1. กรรมการสถานศึกษา
2. บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู
3. ผูปกครอง
4. บุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………
เฉลี่ยโดยรวม

คาเฉลี่ย
3.44
4.34
4.17
4.39
3.93
4.21

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.018
0.807
0.766
0.490
0.913
0.701

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริม
ดานการกีฬาและนันทนาการมีคาเฉลี่ย= 4.21
อภิปรายผลจากตาราง
จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา
ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ เรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 คือ กลุมบุคลากรในสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของคาเฉลี่ย = 4.39 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.490 อยูในระดับ มาก นอยที่สุดคือ กรรมการสถานศึกษา คาเฉลี่ย = 3.44 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.018 อยูในระดับ มาก
สรุปการบูรณาการคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการในตัวบงชี้ที่ 6.3 ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 และที่ปรับปรุงแกไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)

- 312 ประเด็นการประกัน
คุณภาพตัวบงชี้ที่ 6.3
1.สถานศึกษามีการให
ความรูและสรางความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกครูและ
บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อ
นําไปใชประโยชน
1. สถานศึกษามีการให
ความรูและสรางความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกครูและ
บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อ
นําไปใชประโยชน

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

พฤติกรรมบงชี้

คานิยมที่ 4 ใฝหาความรูหมั่นศึกษา 4.1 แสวงหาความรูทั้งทางตรงและ
เลาเรียน ทางตรงทางออม
ทางออม

คานิยมที่ 2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน

2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเปน
จริงที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง
ยอมรับผลการกระทําของตนเองและ
ผูอื่น

- 313 ตารางที่ 4 แบบประเมินระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
ประเด็นการดําเนินการ/พิจารณา
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โครงการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00

ผลการดําเนินการ
2 โครงการ
ผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ
ครู และ บุคลากร
ทุกคนเขารวมโครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผล
และสรุปผลโครงการโดยใช
หลักการ PDCA เปนรูปเลม
จํานวน 2 โครงการ
สมาชิกทุกคนมีความ
ตระหนัก รักและเขาใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
มีระดับความพึงพอใจ
มาก
คาเฉลี่ย ( x ) = 4.21
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) = 0.701

สรุป ในปการศึกษา 2558 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

- 314 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

- 315 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

6.1 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก
ดี
ชาติ เทิดทูน
พอใช
พระมหากษัตริยสงเสริมการ ตองปรับปรุง
ปกครองระบอบ
ตองปรับปรุงเรงดวน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนาวัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
ดี
อนุรักษสิ่งแวดลอม
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
6.3 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
สงเสริมดานการกีฬาและ
ดี
นันทนาการ
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
6.4 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอใช
พอเพียง
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
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
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก

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

- 317 มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของการอาชีวศึกษา ป 2555 ปรับปรุง 2558 ทั้งนี้บุคลากรทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามระบบวงจรคุณภาพ
2. สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ป 2558-2560 โดยการ
มีสวนรวมของทุกฝาย เพื่อใหแผนมีความครบถวนในทุกดาน ทั้งการจัดการศึกษา การบริการ กิจกรรมตาง ๆ
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในสวนที่เปนขอเสนอแนะ มาพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในทุกฝาย
4. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินวิทยาลัยฯ และแผนก
วิชา พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตลอดจนมีระบบของการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได
ปฏิบัติเปนระยะ ซึ่งมีขอมูลรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานที่ชัดเจนในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในฝาย งาน แผนกวิชา และรายบุคคล โดยทุกฝายมีการ
จัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษา นอกเหนือจากการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมเปน
ระยะแลว ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานวามีจุดเดน จุดที่ตองพัฒนาอยางไร เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
โดยกําหนดโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณในปถัดไป
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ในดานประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา การประชุมครูทุกภาคเรียน การประชุมผูปกครอง ชี้แจงการแสดงความคิดเห็น การ
นําเสนอผลขอมูลดวยวาจา และลายลักษณอักษร ตลอดจนการปรับและพัฒนา สงเสริม สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการดําเนินงานในทุกฝาย ทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งมีขอมูล

- 318 พื้นฐานที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนปจจุบัน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกภาคสวนเปน
หลัก
7. การใหบริการขอมูลกับหนวยงาน สถานศึกษาภายนอก บุคลากรในสถานศึกษา โดยเปนแหลงการ
เรียนรู การคนควาดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัด การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําป 2558
8. ทําการเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพสูสาธารณชน นักเรียน ผูปกครอง
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยทุก
ฝายมีสวนรวมนั้น สงผลใหสถานศึกษามีขอมูลและรางวัลแหงความสําเร็จดังนี้
1. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2558
– 2560
4. แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ
6. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป 2558-2560
7. คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. สรุปผลความพึงพอใจตอระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชาและรายบุคคล
10. ผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอคูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา และ
ครู ปการศึกษา 2555-2559
11. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการประจําป
12. สรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา พรอมขอเสนอแนะ ปการศึกษา 2558
13. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 482/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2558
14. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 325/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
โดยตนสังกัด / รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
15. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 997/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานระดับภาค ประจําปการศึกษา 2558
16. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 104/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558
17. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 171/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม การประเมินคุณภาพ
ภายในแผนกวิชา ปการศึกษา 2558

- 319 18. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 172/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสารตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2558
19. รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล
20. รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา
21. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
22. บันทึกขอความ / เอกสารคําสั่งที่เกี่ยวของตาง ๆ
23.รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2558
24. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
25. รายงานการประชุมครู อาจารย
ซึ่งจากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่องนั้น สงผลใหการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบ
ประกันคุณภาพในระดับมากที่สุด ตลอดจนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และการไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
ในการลงนามความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 แบบประเมินระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่
1.

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

2

สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

-

3

สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

-

-

-

ผลการดําเนินการ
มาตรฐานการศึกษาของ
อาชีวศึกษาจํานวน 7
มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้
เพิ่มเติมสถานศึกษา
จํานวน 2 ตัวบงชี้
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ป 2558-2560
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
482/2557
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
325/2558
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
997/2558
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
104/2559
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ประเด็นการพิจารณา
-

4

สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

-

5.

สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

-

-

-

ผลการดําเนินการ
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
171/2559
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่
172/2559
รายงานการตรวจประเมิน
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ2558
รายงานการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2558
ของสถานศึกษา /
แผนกวิชาและของครู
รายบุคคล
ผลการทดสอบ V-Net
อยูในระดับดีมาก
การเปดสอนปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
(ตอเนื่อง)
(สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
มีครูตางประเทศสอนดาน
ภาษาจีน / ภาษาอังกฤษ
การลงนามความรวมมือ
ดานการจัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ
จํานวน 4 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/กิจกรรม การวิจัย และนําผลมา
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความพยายาม
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในทุกฝาย งาน แผนกวิชา โดยทําการสรุปผลการ
ดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงาน 5 บท และนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
จากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่องนั้น สงผลใหสถานศึกษา
ไดรับรางวัล ดังนี้
1. ไดรับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ
2. ไดรับรางวัลนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2558
จากกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุจิโรจน สิทธิมาศ)
3. รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรมจากธนาคารออมสิน โครงการประกวด
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ปการศึกษา 2558
4. รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5. รางวัลดีเดนการประกวดธนาคารโรงเรียน สงเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
6. การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ป 2558 อยูในระดับดีมาก
7. รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม จากธนาคารออมสิน รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการประกวด สถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม
ปการศึกษา 2558 (นางสาวกันตกมล ไทยวงษ)
8. รางวัลเยาวชนดีเดนดานการนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล (นายสุจิโรจน สิทธิมาศ)
9. รางวัลเยาวชนดีเดน จากจังหวัด สุพรรณบุรี ประจําป 2558 (นางสาวกันตกมล ไทยวงษ)
10. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําป 2558
11. รางวัลเยาวชนดีเดน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล (นางสาวพรพิมล วงษพันธุ)

- 323 12. รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง องคการมาตรฐานดีเดน ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ
ครั้งที่ 25 ประจําปการศึกษา 2558
13.
นักเรียน นักศึกษา ที่เขารวม “โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเปนผูประกอบการ”
โดยสงประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑขาวตังไรซเบอรรี่หนาปลาสลิดหยองน้ําพริกเผา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเขารอบ 1 ใน 20 ทีมสุดทายและไดรับรางวัลทัศนศึกษาดูงานประเทศ
มาเลเซียและสถาบัน ITE ประเทศสิงคโปร
14. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ในการแขงขันกีฬา “อาเซียนสกูลเกมสครั้งที่ 7” ประจําป 2558
ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประเภทกีฬา เนตบอล (นางสาวธนัฏฐา ขวัญกุล)
15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับชาติ
จังหวัดนครสวรรค ระดับ ปวช. (นางสาวจิตติพร วรรณภูมิ และ นางสาวภัทราภรณ ไตรเวทย)
16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
ระดับชาติ จังหวัดนครสวรรค (นางสาวณัฐชา สุริยวงศ และ นายกิตินันท กุลพิพัฒนรัตน)
17. รางวัลชนะเลิศ การประกวด “เด็กไทยรูเทาทันสื่อ” จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
รวมทั้งผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบประกันคุณภาพในระดับมาก และนักเรียน นักศึกษาไดรับ
รางวัลตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และชาติอยางตอเนื่อง
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

2
3
4
5
6
7

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับ
ดีมาก
1.1 – 1.5
1.8 , 1.9
2.1 – 2.5
3.1 – 3.14
4.1
5.1 – 5.2
6.1 – 6.4
7.1 – 7.2

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับดี

ตัวบงชี้ที่อยู
ในระดับ
พอใช

1.7

หมายเหตุ ตัวบงชี้ที่ 1.6 ยังไมมีการดําเนินการแตงตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ตัวบงชี้ที่อยูใน
ระดับตอง
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่อยูใน
ระดับตอง
ปรับปรุง
เรงดวน
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 ดีมาก

 ดี

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

 พอใช

 ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

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

แหลงขอมูล
1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. แผนกวิชา
จุดเดนตามตัวบงชี้ 7.2
1. วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกล การประกันคุณภาพ
2. วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA
3. วิทยาลัยฯ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 7.2

-

คาคะแนน
5
4
3
2
1

- 325 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน

ตัวบงชี้
7.1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกันคุณภาพ

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
พ.ศ. 2555

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

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ดี
4
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
พอใช
3
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ตองปรับปรุง
2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
ดีมาก
30 – 34 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใดที่อยูใน
5
ดีมาก

แกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
ดี
24 – 29 ตัวบงชี้
พอใช
4
18 – 23 ตัวบงชี้
ตองปรับปรุง
3
12 – 17 ตัวบงชี้
ตองปรับปรุงเรงดวน
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

2558

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
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.7

4.1.
4.1.

3 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้

4 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
4.1.
5 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับ ดังนี้
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรู ปแบบ
ของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
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กลยุทธที่ 4 :พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
4. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กลยุทธที่ 11 : เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
กลยุทธที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
6. เพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 14 : สรางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
7. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
8. ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเปนครูนักวิจัย
กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
9. พัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
กลยุทธที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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4.3.1 ความชวยเหลือทางดาน
อัตรากําลังครูผูสอนคณิตศาสตร
4.3.2

การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
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- 340 ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ปการศึกษา 2558

รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม
จากธนาคารออมสิน

รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรม
จริยธรรม จากธนาคารออมสิน

รางวัลเยาวชนดีเดน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558

นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ในการแขงขันกีฬา
“อาเซียนสกูลเกมสครั้งที่ 7 ”
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วิสัยทัศน (Vision)
องคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรม มุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการ
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการใหความรู ทักษะ มีคุณธรรม
และ เจตคติ ที่ดีตอวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตสํานึกใหรัก ชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. สรางเครือขายความรวมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาดาน
ธุรกิจและบริการ
4. สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ของครูและผูเรียนเพื่อพัฒนาองคความรูดาน
ธุรกิจ และบริการ
5. จัดและสงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยใชหลัก
ธรรมมาภิบาล

ปรัชญาวิทยาลัย (College Philosophy)
ทักษะดี มีคุณธรรม นําวิชาการ

(Excellence in Skills, Morality and Academic)
เอกลักษณของสถานศึกษา (College Uniqueness)
แหลงเรียนรู คูคุณธรรม นําวิชาชีพ

(Resources, Morality and Academic Professional Skill)
อัตลักษณของนักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม

(Excellence in Skills and Fledged Moral)

