รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2555
(Self-Assessment Report: SAR)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2555
(Self-Assessment Report: SAR)

วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คานา
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็ นการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษาเพื่อให้ ส ถานศึกษามีคุณภาพ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการ
ประเมินตนเองก่อน เพื่อแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ไปสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา ๒๕๕5 ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ฉบับนี้ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายในแล้ว จึงได้จัดทา
รายงานเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ต่อไป

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕6

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
1.3 ระบบโครงสร้างการบริหาร
1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ตอนที่ 2 การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

1
1
3
6
7
8
10
11
11
12
13
16
19
19
82
93
132
138
146
156
161
161
161
163

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๓๗ โดยมีนายสมทรง ดิสสร ทาหน้าที่ผู้ประสานงานจัดตั้งและเป็นผู้อานวยการคนแรก โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการจัดหาที่ดิน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์บริเวณ ตาบล
หนองโอ่ง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่จน
สาเร็จ โดยเปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นมา
๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีพื้นที่ ๕๐ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ หมู่ ๑๐ ถนนอู่ทอง บ้านไร่อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
สภาพชุมชนโดยรวม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทานาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง คือโรงงานน้าตาลรีไฟน์ชัยมงคล ซึ่งห่าง
จากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ๓ กิโลเมตร และมีอุตสาหกรรมการทาท่อสูบน้า ในเขตตาบลสวนแตง อาเภออู่
ทอง มีประชากรทั้งสิ้น ประมาณ ๑๒๐,๐๙๑ คน โดยที่อาเภออู่ทองมีเขตติดต่อทางทิศตะวันออกติดต่อกับ
อาเภอเมือง ทิศตะวันตกติดต่ออาเภอบ่อพลอย และอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทิศเหนือติดกับอาเภอ
ดอนเจดีย์ ส่วนทิศใต้ติดกับอาเภอสองพี่น้อง และอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ปรัชญา
: “ลาเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนาทักษะ เสียสละเพื่อสังคม”
วิสัยทัศน์
: วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดการศึกษาและฝึกอาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
: 1. ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนากาลังพลด้านอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
2. น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
3. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสถาน
ประกอบการภายนอก
4. วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ
5. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียนและชุมชน
เอกลักษณ์
: พัฒนาอาชีพ บริการสังคม
อัตลักษณ์
: ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม

2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
2.1 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๔5 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ .ศ.๒๕๔๖ ดังนี้
2.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
- สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
- สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
- สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิยานยนต์
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสากรรม
- สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5
6
7

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.62
4.80
5.00
5.00
4.00
4.75
4.00
4.45

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา
4.1 จุดเด่นของสถานศึกษา
4.1.1 ที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก
4.1.2 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในเอื้อต่อการจัดการสถานศึกษา
4.1.3 คุณภาพพื้นฐานทางสังคมของนักเรียน นักศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน
4.1.4 มีครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน
4.1.5 มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ครูบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชา
ที่เปิดการเรียนการสอน
4.1.6 เป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่ผ่านการรับรอง คุณภาพมาตรฐานภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัดและผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานภายนอก
4.1.7 การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
4.1.8 เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับของสถานประกอบการหน่วยงานภายนอก
4.2 จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา
4.2.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ
4.2.2 การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
4.2.3 ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน (Drop out) ของผู้เรียน
5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษามีการติดตามนักเรียนนักศึกษา ขณะที่กาลังศึกษาอยู่เพื่อลดปริมาณการออก
กลางคัน และเป็นการเพิ่มปริมาณผู้สาเร็จการศึกษาให้มากขึ้น ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเพื่อแก้ไขสาเหตุของการออกกลางคัน
โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้อง
2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพประเภท
ช่างอุตสาหกรรมให้ชุมชนได้พึ่งพาพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน ให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแบบเป็นรูปธรรม
3. นาผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยต้นสังกัดและการประเมินภายนอกของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)มาใช้ในการจัดทา
แผนงาน โครงการที่ชัดเจน และแผนกวิชาที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ
4. จัดโครงการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
5. ประชุมบุคลากรชี้แจงและดาเนินการ พร้อมติดตามผลอย่างมีระบบ
6. พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
7. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
8. จัดตั้งทีมงานประกันคุณภาพ เพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานประกันคุณถาพอย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลั ย การอาชี พอู่ทองประกาศจัดตั้ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๓๗ โดยมีนายสมทรง ดิสสร ทาหน้าที่ผู้ประสานงานจัดตั้งและเป็นผู้อานวยการคนแรก โดย
ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการจัดหาที่ดิน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์บริเวณ
ตาบลหนองโอ่ง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่
จนสาเร็จ โดยเปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นมา
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีพื้นที่ ๕๐ไร่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ หมู่ ๑๐ ถนนอู่ทอง - บ้านไร่
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี๗๒๑๖๐
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุ ม ชนโดยรวม วิ ท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท อง ประชากรส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ทานาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง คือโรงงานน้าตาลรีไฟน์ชัย
มงคล ซึ่งห่างจากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ๓ กิโลเมตร และมีอุตสาหกรรมการทาท่อสูบน้า ในเขตตาบลสวน
แตง อาเภออู่ ทอง มีป ระชากรทั้งสิ้ น ประมาณ ๑๒๐,428 คน โดยที่อาเภออู่ทองมีเขตติดต่อทางทิ ศ
ตะวันออกติดต่อกับอาเภอเมือง ทิศตะวันตกติดต่ออาเภอบ่อพลอย และอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศเหนือติดกับอาเภอดอนเจดีย์ ส่วนทิศใต้ติดกับอาเภอสองพี่น้อง และอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๑.๔ งบประมาณประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ จานวนทั้งสิ้น 21,760,956.56 บาท รายละเอียด
แสดงในตารางดังนี้
ตารางที่ ๑.๑ งบดาเนินการ งบประมาณประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1. งบบุคลากร
๓,๓๓๘,๔๕๑.๐๐
(เงินเดือน,เงินประจาตาแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี)
๔,๕๑๘,๓๔๒.๒๑
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
๑,๑๕๐,๐๒๒.๓๔
3. ค่าเสื่อมราคา
๓,๓๘๖,๓๗๖.๑๘
4. งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน(งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
๓,๖๙๔,๕๕๐.๐๐
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓,๕๕๒,๑๑๖.๗๐
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
5.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพื่อชมชน ( Fix it Center )
๑,๑๔๗,๙๙๐.๐๓
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
๑๔๑,๗๕๐.๐๐
5.3 โครงการคุณธรรมนาความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
๔๙,๙๙๙.๑๐
5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
๗๘,๒๐๐.๐๐
5.5 โครงการพัฒนาระบบบริการวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
62,664.00
5.6 โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
199,972.00
5.7 กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
39,110.00
5.8 โครงการพัฒนาผู้นาตามธรรมชาติ
40,000.00
5.9 โครงการครูคลังสมอง
343,973.00
5.11 โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
17,440.00
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

21,760,956.56

1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ.2554 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพ
ปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร ปกติ

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

ชาย
190
178
177
545
49
49
98
643

รวม
หญิง
79
73
58
210
23
32
55
265

269
251
235
755
72
81
153
908

ตารางที่ 1.3 จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)
รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

จานวนรายวิชา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ไม่มี

จานวนผู้เรียน
ชาย
หญิง
รวม

ตารางที่ 1.4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

3

-

2

1

3

-

2
4
3
2
2
5
4
6
2
41

1 1 - 2 1 1 2 4 - 2 1 3 1 1 - 2 - 1 1 2 - 2 3 - 5
1 - 3 2 2
1 1 4 1 5
2 - 1 1
10 13 18 28 13

-

1
2
-

5

-

-

-

1
1
-

1
-

1
1
-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

2
1
7

2
4
3
2
2
3
4
5
2
34

-

1
1
1
3

1
1
2
6

2

1
1
2
5

2

ชานาญการ
ชานาญการ
พิเศษ

-

ครู คศ.3

1
2
5

ครู คศ.2

3

ครูผู้ช่วย

หญิง

2

ต่ากว่า ป.ตรี

ชาย

1
2
-

ป.ตรี

อัตราจ้าง

1
2
5

ป.โท

รวมทั้งหมด

พนักงาน

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
และซ่อมบารุง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญ
บุคลากรสายสนับสนุน

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ

ผู้บริหาร / แผนกวิชา

เพศ
ป. เอก

สถานภาพ

ตารางที่ 1.5 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

จานวน
(คน)

ลูกจ้างชัว่ คราว

ชาย

หญิง

ม.ต้นหรือ ต่ากว่า

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

1
1
1
2
1
2
1
9
1

-

-

1
1
1
2
1
2
1
9
1

1
7
-

1
1
2
1
2
1
2
1

6
-

3
1

1
1
1
-

1
2
1
1
1
-

-

1
-

-

-

1
-

-

1
-

-

-

-

1
-

-

1
1
-

-

-

1
1
-

-

1
1
-

-

-

1
-

1
-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งหมด

1
24

-

-

1
24

1
9

15

6

1
5

4

9

1.3 ระบบโครงสร้างบริหารวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองปีการศึกษา 2555
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัย)

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายชูเชิด มัจฉาฉ่า

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

นายชูเชิด มัจฉาฉ่า

นายสุธี โรจน์ บุญถึง

นายวิสุทธิ์ นวลเจริญ

นายสุธี โรจน์ บุญถึง

รองฯ ฝ่ ายบริหารทรั พยากร

รองฯ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

รองฯ ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองฯ ฝ่ ายวิชาการ

นายวิสุทธิ์ นวลเจริญ
หนงานบริหารทั่วาง.
นายชยพล เนียมเพราะ
หนงานบุคลากร.
น .ส.เง็กาน้ แซ่ ลี ้
หนนงานการเงิ.
น.ส.าพเราะ งรีสงค์

นายชยพล เนียมเพราะ

นายธนโก พรมศร

นายจักรพันธ์ ชินพัณณ์

หนงานวางแผนและ.
งบงระมาณ
น.ส.เบญจมาภรณ์ วงษ์ สุวรรณ

หนงานงกครอง.

หนงานวัดผลและงระเมินผล.

นายคฑาวุธ ด้ วงงลี

นายสัญญา เผียบฉายพันธุ์

หนงานกิจกรรมนักเรียน.
นักศึกษา
น .ส.าพเราะ งรีสงค์

หนงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี.

หนงานศูนย์ ล้อมูลสารสนเทศ.
นายนพดล โรจน์ บุญถึง
หนงานความร่ วมมือ.

หนงานพั
นายธรรมนู
ญสดุล. า้ เลิศ

หนงานทะเบียน.
นายจินดา ทองมี
หนงานอาคารสถานที่ .
นายงิ ยวิทธิ์ สุทธิวงศ์
หนงานงระชาสัมพันธ์ .

หนงานพัฒนาหลักสูผรการเรี ยนการ.
สอน

นายดนุพล รามจุล

น.ส.อโนมา โพธิ์ศรี ทอง

หนงานการบัญชี.

นายกิผผิศักดิ์ กลิ่นดีงลี

หนงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน.

นายธรรมนูญ ลา้ เลิศ

หนงานวิทยบริ การและห้ องสมุด .

น.ส.ศศิธร กาญจนโสภณ

หนงานครู ท่ งี รึกษา.

นายงระยูร ภูมิกอง

หนนายพิ
งานวิจัยทพััก
ฒษ์
นานวัจัผนกรรมและ
ทร์ อุท.ัย
สิ่งงระดิษิ์

น.ส. กมลทิพย์ เรื องศรี

หนงานสื่อการเรี ยนการสอน.

หนและมาผริานการศึกษางานงระกันคุณภาพ.

หนงานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึกษา.

น.ส.ศิรินทิพย์ วิริยะาพสิิ

น.ส.จันทร์ ธณา เจริญวัย

หนงานส่ งเสริมผลิผผลการค้ าและงระกอบ.
ธุรกิจ

หนงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน.

น.ส.ศศิธร กาญจนโสภณ
หนแผนกวิชาสามัญศึกษา.

นายพิทักษ์ จันทร์ อุทัย
หนแผนกวิชาช่ างยนผ์ .

นายกิผผิศักดิ์ กลิ่นดีงลี

นายชยพล เนียมเพราะ

นายธนวัฒน์ จิผผ์ ใจฉ่า

หนแผนกวิชาช่ างาชช้ากาลัง.

หนแผนกวิชาช่ างก่ อสร้ าง.

หนแผนกวิชาช่ างเชื่อมโลหะ.

นายงระยูร ภูมิกอง

นางฉวี ชินพัณณ์

นายธันผิวัชร์ ธนานันท์
โอฬาร

หนแผนกวิชาช่ างอิเล็กทรอนิกส์ .

หนแผนกวิชาพณิชยการ .
หนแผนกวิชาคอมพิวเผอร์ ธุรกิจ.

นายสัญญา เผียบฉายพันธุ์
หนแผนกวิชาช่ างเทคนิคพืน้ ิาน.

นายงิ ยวิทย์ สุทธิวงศ์
หนแผนกวิชาช่ างเครื่ องมือกลและซ่ อม.
บารุ ง

-

1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคมในรอบปีการศึกษา)
1.4.1. ได้รับการยกย่อง และยอมรับ ว่าเป็นสถานศึกษาดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร
1.4.2. ได้รับการยกย่อง และยอมรับ ด้านการสนับสนุนโครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณ
1.4.3. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน การสอนและการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4.4 ได้รับการยกย่อง และยอมรับ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน กากับดูแล และฝึกอบรม
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการทาดี มีอาชีพ
1.4.5. ได้รับการยกย่อง และชมเชย ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.6. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ จากการประกวด 2YAMAHA DiASil Presentation
Contest MIO 125 Campus Tour 2010
1.4.7. ได้รับการยกย่อง และชมเชย ด้านการเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา
1.4.8. ได้รับการยกย่องชมเชยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
1.4.9. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
กลาง ได้แก่ แอร์ประหยัดพลังงาน
1.4.10ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
กลาง ได้แก่ เครื่องล่อยุ่งและแมลง
1.4.11.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
กลาง ได้แก่ โคมไฟแฟนตาซี
1.4.12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเ3อสโซ่
ระดับชาติ (เตาแกลสชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้)
1.4.13.ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงระดับภาค ภาคกลางในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพ (อธท.)
1.4 .14ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ จากการประกวด 3dancer ระดับภาค ภาคกลางในงาน
ประชุมองค์การ วิชาชีพ (อธท.)
1.4.15. ครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา 6 ท่าน
1.4.16. รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา 8. ท่าน

1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจาปี
การศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.5.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยเฉลี่ย 2 ภาคเรียน
20%
- ร้อยละของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่
ผ่านมา 10%
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้เรียนสูงกว่ามาตรฐานกาหนด
70%
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพผู้เรียนสูง
กว่าค่ามาตรฐานกาหนด 70%
- ผลการประเมินมารฐานวิชาชีพของผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่
กาหนด 100%
- ผลการทดสอบทางการศึกษา V-NET ของผู้เรียนผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด 70%
- ผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพหรือได้งานทา หรือศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นภายใน 1 ปี 70%
- ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
70%
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- จัดทาแผนการจัดการเรียนของครูผู้สอน 80%
อาชีวศึกษา
- ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน 80%
- รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 80%
- ผลสัมฤทธิ์ของการส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 80 %
- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของ
ชุมชน จานวน 2 สาขางาน
1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
- การมีส่วนร่วมของครูบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพื่อการ
บริหารสถานศึกษา 100%
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แผนปฏิบัติการของสถานศึกษ90%
- ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร90%
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แผนบริหารความเสี่ยงของ
สถานศึกษา 90%

ด้าน
1.5.4 การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ

1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

1.5.6 การปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
- ระดับความพึงพอใจของผู้บริการต่อระบบการบริหาร
จัดการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียนและชุมชน
85%
- แผนงาน/โครงการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
ผู้เรียนและชุมชนจานวน 10 โครงการ
- ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดแผนงาน
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของสถานศึกษา
100%
- ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ที่ทาวิจัยพัฒนา
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเผยแพร่สู่สาธารณะชน
100%
- ร้อยละของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทาวิจัยพัฒนา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเผยแพร่สู่สาธารณะชน
100%
- ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ในระดับสถานศึกษา
100%
- ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับ อศจ. 50%
- ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับภาค 20%
- ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับ ชาติ 5%
- ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรสนับสนุน 1.5%
- จานวนโครงการกิจกรรมปลูกจิตสานึก 10%
- ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 100%
- ร้อยละของครูบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 100%
- ร้อยละของงบประมาณดาเนินการ ที่จัดสรรให้การ
สนับสนุนกิจกรรม 5%
- ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินกิจกรรมโครงการ 90%
- ระดับคุณภาพมาตรฐานภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี
- ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา อยู่ในระดับ ดี

1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2555 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน - ดาเนินการจัดทาประกันชีวิตหมู่ให้กับครู บุคลากรทางการ
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน
- ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวก
นิรภัย
1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองให้มีการตรวจ กากับ
ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่อาศัยตามหอพัก
- ดาเนินการตามกฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อพบนักเรียน
นักศึกษากระทาความผิด
1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
- มีการตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษาทุกคน อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ ปีการศึกษา
- ดาเนินการกากับติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ตรวจพบสาร
เสพติด และนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่นการตั้งครรภ์
- รณรงค์ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการ
ก่อนวัยอันควร
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร
1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
- จัดโครงการ “เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอบายมุข”ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ
กิจกรรม ต้านยาเสพติด
กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม อนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ล้าเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนาทักษะ เสียสละเพื่อสังคม”
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดการศึกษาและฝึกอาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนากาลังพลด้านอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
2. น้อมนาปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
3. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสถาน
ประกอบการภายนอก
4. วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
5. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียนและชุมชน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”
เป้าหมาย
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 5 ด้านดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกึ่งฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคม
2. น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา
3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารการศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และประกอการผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน
4. วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้เรียนและชุมชน
5. จัดการศึกษาฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ผู้เรียนและชุมชนทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2.1 การบริหาร
1. มีส่วนร่วมของครูบุคลากรและภาคีเครือขาย 1. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้
จัดการสถานศึกษา
เพื่อการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100%
สถานศึกษาเป็นฐาน จัดให้มี
2. ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา ร้อยละ 90%
กรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมวาง
3. ร้อยละของการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ แผนพัฒนาตามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของ
การบริหาร 90%
สถานศึกษา บริหารจัดการ
4. ผลสัมฤทธิ์ของการให้แผนบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมจัดการด้านวัสดุครุภัณฑ์
ของสถานศึกษา
ทางการศึกษา พัฒนาครู บุคลากรและ
ร้อยละ 90%
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า
2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 1. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยเฉลี่ย 1. เพิ่มจานวนผู้เรียน
2 ภาคเรียน 15%
2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปี ให้มีความรู้ทักษะทางวิชาชีพและ
การศึกษาที่ผ่านมา10%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถาน
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้เรียนสูงกว่า
ประกอบการตลาดแรงงาน หรือศึกษา
มาตรฐานกาหนดร้อยละ 75%
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพผู้เรียนสูงกว่าค่ามาตรฐานกาหนด ร้อย
ละ 75%
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ100%
5. ผลการสอบทางการศึกษา V-NET ของ
ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 75%
6. ผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพหรือได้งาน
ทา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายใน 1 ปี
ร้อยละ 75%
7. ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่

หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 75%
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
2.2.3 การพัฒนา
1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
หลักสูตรและ
ร้อยละ 90%
การจัดการเรียนการสอน 2. ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ของ
ครูผู้สอน ร้อยละ 90%
3. รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนร้อยละ 90%
4. ผลสัมฤทธิ์ของการส่งนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ ร้อยละ 90%
5. หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของชุมชน มีจานวน 2 สาขางาน
2.2.4 การวิจัยและ
1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ
พัฒนาผลงาน
ปวส. ที่ทาวิจัยพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานทางวิชาชีพ
นวัตกรรมและเผยแพร่สูสาธารณะชน 100%
สิ่งประดิษฐ์
2. ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ในระดับ
นวัตกรรมและงานวิจัย สถานศึกษา 100%
3. ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ในระดับ
อศจ. 50%
4. ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ในระดับ
ภาค 20%
5. ร้อยละของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ในระดับ
ชาติ 5%
2.2.5 การบริการทาง 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ ระบบการ
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน บริหารจัดการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
และสังคม
แก่ผู้เรียนและชุมชน ร้อยละ 90%
2. แผนงาน/โครงการ ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม มีจานวน 12
โครงการ
3. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
กาหนดแผนงานโครงการของนักเรียน นักศึกษา
ครู บุคลากรของสถานศึกษา 100%

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานประกอบการและชุมชน
หรือ ประชาคมอาเซียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมให้ครูบุคลากร นักเรียน
นักศึกษาทาวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่การเรียน
การสอน การประกอบอาชีพ และ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน

1. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ตามความต้องการของชุมชนและสังคม

ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
2.2.6 การจัดหา
1. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ทรัพยากรและแหล่งการ ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน และพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
ห้องสมุดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมแหล่ง
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
2.2.7 การพัฒนาครู
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 1.ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการ
และบุคลากร
อยู่ในระดับดี
เพื่อเลื่อน วิทยฐานะ
ทางการศึกษา
2.ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษา
และทุนวิจัย
3.ฝึกทักษะความชานาญในสถาน
ประกอบการ
4.ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
5.พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. อบรมครูผู้สอน การสร้างสื่“อการ
สอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”
7.การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
8.พัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานใน“
”ประเทศและต่างประเทศ
9.ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
2.2.8 การสร้าง
1.สถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการ 1.ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคี
เครือข่ายความร่วมมือใน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ
2. ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถาน
การจัดการศึกษา
ระดับดี
ประกอบการ
3. พิธีลงนามความร่วมมือ
4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษา
5. การเสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการป้องกันและควบคุม
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 1. มีมาตรการรักษาความ
1. มียามรักษาความปลอดภัยประจา
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
ปลอดภัยของนักเรียน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
2. มีระบบการรักษาความ
2. แต่งตั้งคาสั่งเวร – ยาม
ปลอดภัยของนักเรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของครูผู้ปกครอง
และเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีประสิทธิภาพ
3. สร้างความตระหนักในการ
รักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาโดยการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
รักษาความปลอดภัยใน
วิทยาลัยฯ
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท - ปฐมนิเทศนักศึกษา
วิวาท
ในสถานศึกษา
- ชี้แจงบทลงโทษในกรณีเกิดการ
ทะเลาะวิวาทให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
นักศึกษาปลอดภัยจาก
จัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบาย 3D
สิ่งเสพติดทุกชนิด
ประกอบด้วยด้านประชาธิปไตยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในระบบ
การศึกษา
2.4. 4ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น
ไม่มีนักศึกษาตั้งครรภ์ก่อนวัย มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียนและการ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
อันควร
บริการให้คาปรึกษา
2.4.5ความเสี่ยงด้านการพนัน
ไม่มีนักศึกษาเล่นการพนัน
1. สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็น
และการมั่วสุม
และการมั่วสุมในสถานศึกษา โทษของการพนัน
2. มีคณะกรรมการฝ่ายปกครองคอย
สอดส่องดูแลไม่ให้มีการพนันและการมั่ว
สุมในสถานศึกษา

2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก
1. ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและควรมีระบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศลงในแผ่นซีดี
2. ควรจัดทาป้ายนิเทศแสดงปฏิทินแผนงานติดตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สานักงานประกันคุณภาพ
3. ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพในปีต่อไปควรใช้ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษาหรือพัฒนา
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่สถานศึกษาสร้างขึ้นให้สามารถ
สะท้อนคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริง โดย
กาหนดเกณฑ์ผ่านข้อทดสอบที่เหมาะสมและตรงกันทุกปี
การศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันและควรมีการวัด
ความเที่ยงความตรงของข้อสอบที่สถานศึกษาออกในทุก
สาขาวิชา
4. จานวนนักศึกษาในบางสาขามีน้อย ควรให้การแนะ
แนวกับนักเรียนและผู้ปกครองในระดับมัธยมให้เข้าใจและ
ทราบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพตามสาขาวิชาและ
สาขางานที่เปิดสอน
5. ควรพัฒนาการบริหารจัดการในระดับแผนกวิชาให้มี
ความชัดเจนเข้มแข็ง มีข้อมูลตามตัวบ่งชี้สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ จานวนนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
รายวิชาที่เปิดสอนจานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน ผู้สอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ผู้จบการศึกษาแล้วมีงานทา ความ
พึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษา ความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของของนักศึกษาต่อผู้สอนใน
รายวิชาที่เปิดสอน มีแผนงานการดาเนินงานในแผนกวิชา
ให้ชัดเจนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแฟ้มข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- แจ้งหนังสือเวียนให้ครูที่รับผิดชอบงานประกัน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานการออก
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละแผนกวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหาทุกรายวิชา
- เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลจะใช้เกณฑ์เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

- ดาเนินการออกแนะแนวในการศึกษาต่อและเน้น
สาขาวิชาที่มีผู้เรียนน้อย ได้แก่ช่างเชื่อมและ
ก่อสร้างแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผล
- ดาเนินการจัดทาการประเมินภายในลงสู่ระดับ
แผนกวิชา ทุกแผนกวิชาเพื่อประเมินคุณภาพ 7
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้

6. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยบริการโดยเฉพาะ
ห้องสมุดควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ให้มากซึ่ง
ผลการประเมินพบว่าจานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดและจานวน
ผู้ยืมหนังสือมีจานวนน้อย

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้า
ห้องวิทยาบริการ
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย
- จัดหาหนังสือที่จาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า

7. พัฒนาวิธีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้ครบ
ทุกคน ทุกสาขาวิชาและทุกระดับและประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่ใช้ผู้จบการศึกษาให้ครบทุก
สาขา ทุกระดับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็น
อย่างแท้จริง
8. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอน และ
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์มาให้บริการแก่สังคมและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น รวมถึงการนาความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
9. ควรนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ บารุงรักษา ติด
ป้ายนิเทศแนะนาผลงาน เพื่อเป็นเกียรติยศของ
สถานศึกษา
10. ควรมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายและเก็บข้อมูลให้มากขึ้น
11. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบโปรแกรม
ข้อมูลสารสนเทศ
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1. ควรมีการมอบหมายให้ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนให้เหมาะสมตามลักษณะ
ของแต่ละสาขางานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและชัดเจน
2. ทุกสาขาวิชาควรส่งเสริมให้มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานต่างๆ อย่างทั่วถึง และ
พอเพียง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งในส่วนของนักศึกษา
ครู-อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา

- ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาในหลายทาง
ได้แก่ ให้ส่งใบประกาศนียบัตรกลับหลังจากที่จบ
การศึกษา ติดตามทางโทรศัพท์ ติดตามทาง
เอกสาร

3. ในการจัดสถานที่เรียน สถานที่ปฏิบัติ สถานที่ศึกษา
ค้นคว้าให้เหมาะกับสาขาวิชาทั้งในห้องปฏิบัติการ โรง

- มีการบูรณาการการเรียนการสอนและนาความรู้
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ และเผยแพร่สาธารณะชน
- นาประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
- จัดห้องเก็บและรักษาสิ่งประดิษฐ์เพื่อเผยแพร่
พัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
- จัดระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถติดต่อสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศได้
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบโปรแกรม
ข้อมูลสารสนเทศ
- มีการส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนให้เหมาะสมตาม
ลักษณะของแต่ละสาขางานและมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน
- ส่งเสริมให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย โครงงานต่างๆ อย่างทั่วถึง และพอเพียง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งในส่วนของนักศึกษา
ครู-อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา
- จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร
- จัดทาสถานที่เรียน สถานที่ปฏิบัติ สถานที่ศึกษา
ค้นคว้าให้เหมาะกับสาขาวิชาทั้งในห้องปฏิบัติการ

ฝึกงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน และนาผลการประเมินมาใช้
พัฒนาในปีต่อไป
4. ควรมีการพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลของศูนย์วิทยา
บริการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่นได้
5. ควรจัดหาครูผู้สอนประจาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ยัง
ขาดแคลนอยู่
6. การรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน ควรเป็น
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ที่ชัดเจน
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. ควรจัดโครงการและเพิ่มจานวนการจัดทาสิ่งประดิษฐ์/
โครงงานในทุกระดับชั้น
2. ควรพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่สูงขึ้น
3. ควรเพิ่มจานวนของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. ควรเพิ่มจานวนของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5. จัดห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้มี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน

โรงฝึกงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน และนาผลการ
ประเมินมาใช้พัฒนาต่อไป
- มีการจัดทาระบบการสืบค้นข้อมูลของศูนย์วิทยา
บริการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่นได้
- จัดหาครูผู้สอนประจาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ยัง
ขาดแคลน
- ส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน
ควรเป็นระบบวงจรคุณภาพ PDCA ที่ชัดเจน
- จัดทาโครงการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
- กาหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
- ทาแผนสอนเสริมนอกเวลา
- จัดครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในทุก
สัปดาห์
- จัดครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในทุก
สัปดาห์
- จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้อย่างหลากหลาย

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.มีการประชุม
วางแผนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่า เพื่ อให้ปรับปรุงในการพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้นแจ้งให้
ผู้เรียนทราบผลการเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนและประชุมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า เพื่อหา
วิธีพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อผลสาเร็จทางการศึกษาต่อไป
ความพยายาม มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เ รียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษาเอง เพื่อแก้ไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อจบการศึกษา
ตามกาหนดของหลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลการดาเนินงาน ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี จานวน 565 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 690 คน คิดเป็นร้อยละ 81.88
ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี จานวน 565 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 690 คน คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

แสดงจานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับร้อยละจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
จานวนผู้เรียน
จานวน
ประเภทวิชา/
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
ผู้เรียนที่มี
สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับชั้น
ที่ออก
(ยกเว้นผู้ออก
ผลสัมฤทธิ์
กลางคัน
กลางคัน)
2.00 ขึ้นไป
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ปวช. 1
67
23
61
- สาขางานยานยนต์
ปวช. 2
48
27
41
ปวช. 3
40
35
34
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
19
6
12
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล ปวช. 1
ปวช. 2
15
6
12
ปวช. 3
14
5
12
สาขาวิชาโลหะการ
ปวช. 1
6
2
- สาขางานเชื่อมโลหะ
ปวช. 2
3
1
ปวช. 3
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช. 1
25
5
19
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ปวช. 2
26
13
19
ปวช. 3
25
26
19
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช. 1
17
12
- สาขางานอิเล็กทรอนิส์
ปวช. 2
16
3
14
ปวช. 3
9
9
9
สาขาวิชาการก่อสร้าง
ปวช. 1
1
- สาขางานก่อสร้าง
ปวช. 2
3
2
ปวช. 3
4
3
3
รวม
337
165
269

ร้อยละ

91.04
85.41
85.00
63.15
80.00
85.71
76.00
73.07
76.00
70.59
87.50
100.00
66.66
75.00
79.82

แสดงจานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับร้อยละจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
จานวนผู้เรียน
จานวน
ประเภทวิชา/
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
ผู้เรียนที่มี
สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับชั้น
ที่ออก
(ยกเว้นผู้ออก
ผลสัมฤทธิ์
กลางคัน
กลางคัน)
2.00 ขึ้นไป
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ปวช. 1
30
7
10
สาขาวิชาพณิชยการ (เรียนรวม)
ปวช. 2
18
18
- สาขางานการบัญชี
ปวช. 3
14
1
13
- สาขางานการขาย

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม
รวมระดับปวช.

ปวช. 2
ปวช. 3
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3

14
7
52
42
38
215
552

3
3
9
13
2
28
206

9
6
28
39
37
160
438

ร้อยละ

33.33
100.00
92.85
64.28
85.71
53.84
92.85
97.36
74.41
79.34

แสดงจานวนผู้เรียนในระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เทียบกับร้อยละจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
จานวนผู้เรียน
จานวน
ประเภทวิชา/
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
ผู้เรียนที่มี
สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับชั้น
ที่ออก
(ยกเว้นผู้ออก
ผลสัมฤทธิ์
กลางคัน
กลางคัน)
2.00 ขึ้นไป
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ปวส. 1
13
12
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
ปวส. 2
19
1
18
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ปวส. 1
5
5
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
ปวส. 2
6
6
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ปวส. 1
22
2
18
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
ปวส. 2
12
12
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. 1
ปวส. 2
7
7
รวม
84
3
78
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ปวส. 1
- สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. 2
- สาขาวิชาการตลาด
ปวส. 1
ปวส. 2
9
1
9
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. 1
24
6
19
ปวส. 2
21
5
21
รวม
54
12
49
รวม ระดับ ปวส.
138
15
127

ร้อยละ

92.30
94.73
100.00
100.00
81.81
100.00
100.00
92.85
100.00
79.16
100.00
90.74
92.02

สรุปจานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับชั้น ปวช.และปวส.

ระดับชั้น

จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
(ยกเว้นผู้ออก
กลางคัน)

ผู้เรียน
ที่ออกกลางคัน

จานวนผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์
2.00 ขึ้นไป

ร้อยละ
หมายเหตุ

216
185
151
552

55
67
84
206

151
154
133
438

69.90
83.24
88.07
79.34

64
74
138
690

3
12
15
221

54
73
127
656

84.37
98.64
92.02
81.88

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

 ดีมาก
 ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหล่งข้อมูล งานทะเบียน
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1
1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 79.34 โดยแต่ละประเภทวิชาอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ได้แก่
2. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีผู้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 92.02 โดยแต่ละประเภทวิชาอยู่ในเกณฑ์
3. ผู้เรียนทีมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม เมื่อพิจารณาในภาพรวม คือ รวมทั้งระดับ ปวช.
และ ระดับ ปวส. พบว่า จานวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 81.88 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1
-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
ความตระหนัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการกาหนดโครงการฝึกงาน
นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ความพยายาม 1. จั ดเครื่องมือวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และด้านกิจนิสัยที่
พึง
ประสงค์
2. ก าหนดกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นนัก เรีย น นัก ศึกษาฝึ ก งาน และสถานประกอบการ
หน่วยงานที่นักเรียน นักศึกษา ออกไปฝึกงาน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน จานวน 229 คน
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 80.79
4. รายงานผลการดาเนินงาน
ผลสั ม ฤทธิ์ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน พบว่ า สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจนักศึกษาฝึกงานในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และด้านกิจ
นิสัยที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4.20 ทั้ง 3 ด้าน (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 – 3)
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาฝึกงานและแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี
ต่อนักศึกษาฝึกงาน ในด้านความรู้ความสามารถ (ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2)
ความพึงพอใจของ
จานวนเต็ม เข้าร่วม
ผู้ประกอบการ
ที่
สาขาวิชา/สาขางาน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยายยนต์
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการขาย

46

36

78.26

4.17

มาก

15

9

60.00

4.22

มาก

-

-

-

-

-

26

19

73.08

4.21

มาก

12

9

75.00

4.22

มาก

5

5

100.00

4.00

มาก

14

12

85.71

4.17

มาก

7

5

71.43

4.00

มาก

9.
10.
11.
12.
13.

สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตัง้ ไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

35

87.50

4.14

มาก

13

12

92.31

4.67

มากที่สุด

5

5

100.00

4.00

มาก

22

18

81.82

4.56

มากที่สุด

24

20

14.
15.
16.
83.33
4.00
มาก
เฉลี่ย 4.20
มาก
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาฝึกงานและแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี
ต่อนักศึกษาฝึกงาน ในด้านทักษะการปฏิบัติงาน (ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2)
ความพึงพอใจของ
จานวนเต็ม เข้าร่วม
ผู้ประกอบการ
ที่
สาขาวิชา/สาขางาน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
1 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยายยนต์
46
36
78.26
4.17
มาก
2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
15
9
60.00
4.22
มาก
3 สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
26
19
73.08
4.21
มาก
5 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
12
9
75.00
4.22
มาก
6 สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
5
5
100.00
4.00
มาก
7 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
14
12
85.71
4.17
มาก
8 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการขาย
7
5
71.43
4.00
มาก
9 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
35
87.50
4.14
มาก

10 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
11 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
12 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
13 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิส์อุตสาหกรรม
14 สาขาวิชาการบัญชี
15 สาขาวิชาการตลาด
16 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13

12

92.31

4.67

มากที่สุด

5

5

100.00

4.00

มาก

22

18

81.82

4.56

มากที่สุด

24

20

83.33
4.00
มาก
เฉลี่ย 4.20
มาก
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาฝึกงานและแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี
ต่อนักศึกษาฝึกงาน ในด้านกิจนิสัยที่พึงประสงค์ (ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2)
ความพึงพอใจของ
จานวนเต็ม เข้าร่วม
ผู้ประกอบการ
ที่
สาขาวิชา/สาขางาน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
แปลผล
1 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยายยนต์
46
36
78.26
4.17
มาก
2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
15
9
60.00
4.22
มาก
3 สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
26
19
73.08
4.21
มาก
5 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
12
9
75.00
4.22
มาก
6 สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
5
5
100.00
4.00
มาก
7 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
14
12
85.71
4.17
มาก
8 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการขาย
7
5
71.43
4.00
มาก
9 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
35
87.50
4.14
มาก
10 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
13
12
92.31
4.67
มากที่สุด

11 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
12 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
13 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
14 สาขาวิชาการบัญชี
15 สาขาวิชาการตลาด
16 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้

5

5

100.00

4.00

มาก

22

18

81.82

4.56

มากที่สุด

24

20

83.33
เฉลี่ย

4.00
4.20

มาก
มาก

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

แหล่งข้อมูล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 1.2
สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการฝึกงานทุกด้านของนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.2
-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้จัดให้มีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านโดยมีหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตร
กาหนดในภาคเรียนสุดท้าย โดยมอบหมายให้งานวัดผลและประเมินผลจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้สาหรับการ
ประเมิน และมอบหมายให้แต่ละแผนกวิชาดาเนินการสอบประเมินนักเรียนนักศึกษาภายในแผนก โดยให้มีการ
ประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในระดับ ปวช.3 จะต้องผ่านการประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 และ ระดับ ปวส.2 จะต้องผ่านการประเมินทั้ง 2 ภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีอู่ทอง มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ เน้นฝึก
ทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา สาขางาน มีการบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทาวิจัย เพื่อฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหา
ได้ เพื่อมุ่งไปสู่การมีมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ จากความตระหนักและความพยายามที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมี และการปฏิบัติอย่าง
จริ งจั งส่ งผลให้ ผู้ เรี ย นในสายวิช าชีพทุกคนมีมาตรฐานในสาขาวิช าชีพที่ศึกษา ส่ งผลให้นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงตาราง
ตารางแสดงจานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

อุตสาหกรรม เครื่องกล
- ยานยนต์
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3โลหะการ
- เชื่อมโลหะ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง
- ก่อสร้าง

จานวน
จานวน นักเรียน
ผูผานการ
นักเรียน นักศึกษา ที่เขารับการ
รอยละ
ประเมิน
นักศึกษา ทั้งหมด
ประเมิน
40

40

40

100

14

14

14

100

-

-

-

-

25
9

25
9

25
9

100
100

4

4

4

100

ตารางแสดงจานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา

จานวน
จานวน นักเรียน
ผูผานการ
สาขาวิชา/สาขางาน
นักเรียน นักศึกษา ที่เขารับการ
รอยละ
ประเมิน
นักศึกษาทั้งหมด
ประเมิน

พาณิชยกรรม พณิชยการ
- การบัญชี
พณิชยการ
- การขาย
พณิชยการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

14

14

14

100

7

7

7

100

38
151

38
151

38
151

100
100

ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวส.2หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

อุตสาหกรรม เครื่องกล
- เทคนิคยานยนต์
เทคนิคอุตสาหกรรม
- ติดตั้งและซ่อมบารุง
ไฟฟ้ากาลัง
- ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน
ผูผานการ
นักศึกษา ที่เขารับ
รอยละ
นักศึกษา ทั้งหมด
ประเมิน
การประเมิน

19

19

19

100

6

6

6

100

12

12

12

100

24
61

24
61

24
61

100
100

รอยละของผูสาเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ประจาปการศึกษา 2555
หลักสูตร

จานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร

ผูผานการ
ประเมิน

คิดเป็นรอยละ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
151
151
100
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
61
61
100
รวม
212
212
100
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
รอยละ 70 – 79.99
4
พอใช้
รอยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุง
รอยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากวารอยละ 50
1
แหล่งข้อมูล
1. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แต่ละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
2. ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. บันทึกรายงานผลการสอบมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละแผนกวิชา
4. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของงานวัดผลและประเมินผล
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 1.3
๑. มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แต่ละประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน ที่ได้มาตรฐาน
๒. ผู้เรียนแต่ละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีการชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความสาคัญของการเข้ารับการทดสอบ
ตลอดจนมีการสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินด้วยความมั่นใจ
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีกิจกรรมการ
เตรี ย มความพร้ อมให้ กับ นั กเรี ย น นั กศึ กษา ระดับชั้ น ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่ อเข้าทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านการ
ทดสอบให้นักเรียน นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ระดับ
ปวช. มีจานวนผู้เข้าสอบ 130 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ 178 คน ผู้สอบที่ได้คะแนนสูงสุดมี 54 คน เฉลี่ย
ร้อยละ 41.54 ระดับ ปวส. มีจานวนผู้เข้าสอบ 69 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ 71 คน ผู้ที่สอบได้คะแนน
สูงสุดมี 28 คน เฉลี่ยร้อย 40.57
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
รวม
ประเภทวิชา สาขาวิชาพณิยชการ
พาณิชยกรรม - สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมระดับปวช.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

จานวน
จานวน
จานวนผูเรียน
นักเรียน
ผูเรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน ตั้งแต่คาคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมด เขาทดสอบ ระดับชาติขึ้นไป
47

38

17

44.73

15

8

2

25.00

-

-

-

-

30

20

10

50.00

12

9

-

0

8
112

2
77

29

0
37.66

14
11
41
66
178

13
5
35
53
130

8
2
15
25
54

61.53
40.00
42.85
47.16
41.53

จานวน
จานวน
จานวนผูเรียน
นักเรียน
ผูเรียน
ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน ตั้งแต่คาคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมด เขาทดสอบ ระดับชาติขึ้นไป

ประเภทวิชา

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา/สาขางาน
รวมผูเรียนชั้นปสุดทายระดับ ปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
รวม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมระดับปวส.

จานวน
จานวน
จานวนผูเรียน
นักเรียน
ผูเรียน
ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน ตั้งแต่คาคะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมด เขาทดสอบ ระดับชาติขึ้นไป
(คน)
16

14

4

28.57

6

6

3

50.00

12

12

4

33.33

7
41
9
21
30
71

7
39
9
21
30
69

2
13
4
11
15
28

28.57
33.33
44.44
52.38
50.00
40.57

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
หลักสูตร
จานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จานวนผูที่ผาน
รอยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
130
54
41.53
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
69
28
40.57
รวม
41.20
199
82
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป
5
ดี
รอยละ 55 – 64.99
4
พอใช้
รอยละ 45 – 54.99
3
ต้องปรับปรุง
รอยละ 35 – 44.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากวารอยละ 35
1

แหล่งข้อมูล
5. รายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
6. รายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส
7. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
8. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แยกตามสาขาวิชา ทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส.
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 1.4
๓. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสาคัญของการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู้เข้า
สอบ 130 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 73.03
๔. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสาคัญของการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู้เข้า
สอบ 69 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18
๕. ผู้เข้าสอบระดับ ปวช. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ ร้อยละ 41.54
๖. ผู้เข้าสอบระดับ ปวส. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ ร้อยละ 40.57
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.4
1. จานวนนักเรียนที่มีคะแนนต่า มีจานวนมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก วิท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท อง เห็ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องการส่ ง เสริม ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกัน
โดยประมาณสามร้อยล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านคนใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ น ภาษาที่ ส อง ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สามารถ พู ด อ่ า น เขี ย น ได้ ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน และด้วยยุคปัจจุบัน
โลกของเรามีการพัฒนา นานาประเทศ มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้มีความพยายามโดยมีการดาเนินงาน โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ภาษาอังกฤษได้
เข้ามามีบทบาทเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของนักเรียน นักศึกษา โครงการและกิ จกรรมต่างๆ ที่
วิทยาลัยพยายามดาเนินการ ได้แก่ การจัดให้มีครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเป็นครูผู้สอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยในทุกภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา จะได้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และภาษา
ในสถานการณ์จริง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ยในกลุ่ม
ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.3 ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีจานวนผู้เข้าสอบ 130 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ
178 คน ผู้ที่สอบผ่าน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00
ระดับ ปวส.2 มีจานวนผู้เข้าสอบ 69 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ 71 คน ผู้ที่สอบผ่าน จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.25 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.00

ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวนผูเรียนที่มี
จานวน จานวน
คะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
นักเรียน ผูเรียน
ประเภทวิชา
สาขาวิชา/สาขางาน
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน
ขึ้นไปในกลุมวิชา
ทั้งหมด เขาทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ประเภทวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล
อุตสาหกรรม - สาขางานยานยนต์
47
38
1
2.63
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
15
8
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
42
29
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
8
2
1
50.00
รวม
112
77
2
2.60
ประเภทวิชา
สาขาวิชาพณิยชการ
พาณิชยกรรม - สาขางานการบัญชี
66
53
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
66
53
-
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ตารางรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V – NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวนผูเรียนที่มี
จานวน จานวน
คะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
นักเรียน ผูเรียน
ประเภทวิชา
สาขาวิชา/สาขางาน
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รอยละ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียน
ขึ้นไปในกลุมวิชา
ทั้งหมด เขาทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ประเภทวิชา สาขาวิชาเครื่องกล
อุตสาหกรรม - สาขางานเทคนิคยานยนต์
16
14
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
6
6
1
16.67
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
12
12
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
7
7
รวม
41
39
1
2.56
ประเภทวิชา - สาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
9
9
1
11.11
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21
21
3
14
รวม
30
30
4
13.33

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

จานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบียน
เขาทดสอบ

จานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

คิดเป็น
รอยละ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

130
69
199

2
5
7

1.54
7.25
3.52
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป
5
ดี
รอยละ 55 – 64.99
4
พอใช้
รอยละ 45 – 54.99
3
ต้องปรับปรุง
รอยละ 35 – 44.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากวารอยละ 35
1
แหล่งข้อมูล
1. รายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
2. รายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก สทศ.
กลุ่มภาษาอังกฤษ
4. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มภาษาอังกฤษ
แยกตามสาขาวิชา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 1.5
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. เห็นความสาคัญของการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู้เข้า
สอบ 130 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 73.03
2. นักเรียนระดับชั้น ปวส. เห็นความสาคัญของการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีผู้เข้า
สอบ 69 คน จากผู้ลงทะเบียนสอบ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 67.18
3. ผู้เข้าสอบระดับ ปวช. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ ร้อยละ 50.00
4. ผู้เข้าสอบระดับ ปวส. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ ร้อยละ 60.00
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5
1. จานวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบแห่งชาติมีจานวนน้อยมาก
2. ในระดับปวช. และ ปวส. ยังมีบางแผนกวิชาที่ไม่มีนักเรียน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนทีผ่ านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก
ความพยายาม
หมายเหตุ : เนื่องจากยังไม่มีการดาเนินการแต่งตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถดาเนินการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ได้
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
รอยละ 70. - 79.99
4
พอใช้
รอยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุง
รอยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากวารอยละ 50
1
แหล่งข้อมูล งานวัดผลประเมินผล
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 1.6
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบแรกเข้า
ความตระหนัก ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
มีการประชุมวางแผนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่า เพื่อให้ปรับปรุงในการ
พัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น
แจ้งให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนและประชุมนักเรียน นักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่า เพื่อให้ทราบและหาวิธีพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อผลสาเร็จทางการศึกษาต่อไป
ความพยายาม มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด โดยจัดประชุมครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและ
นักเรียน นักศึกษาเพื่อแก้ไขและหาทางพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อจบการศึกษาตามกาหนดของหลักสูตรทั้งระดับ
ปวช. และระดับ ปวส.
ผลการดาเนินงาน เมื่อรวบรวมข้อมูลจากจานวนนักเรียน นักศึกษา แรกเข้าระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ทุก
สาขาวิชาและนามาหาค่าร้อยละตามเกณฑ์ สอศ. ผู้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จานวน 119
คน จากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นทั้งหมด 337 คน คิดเป็นร้อยละ 35.31 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

ระดับ

ตารางแสดงผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2555 แรกเข้าของรุ่น ปีการศึกษา 2553
(จาแนกตามประเภทวิชา สาชาวิชา สาขางาน)
จานวน
จานวน
ร้อยละของ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
นักเรียน
ผู้สาเร็จ ผู้สาเร็จการศึกษา
แรกเข้า การศึกษา
เทียบแรกเข้า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
-สาขางานยานยนต์
76
14
18.42
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
-สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
20
4
20.00
สาขาวิชาโลหะการ
-สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง
51
10
19.60
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
18
4
22.22
สาขาวิชาการก่อสร้าง
-สาขางานก่อสร้าง
7
0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
29
-สาขางานการบัญชี
9
44.82
-สาขางานการขาย
4
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59
26
44.06
รวม
260
71
27.30
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับ

ตารางแสดงผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2555 แรกเข้าของรุ่น ปีการศึกษา 2554
(จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน)
จานวน
จานวน
ร้อยละของ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
นักเรียน
ผู้สาเร็จ ผู้สาเร็จการศึกษา
แรกเข้า การศึกษา
เทียบแรกเข้า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
-สาขางานเทคนิคยานยนต์
17
6
35.29
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
-สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
7
1
14.28
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
-สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
12
8
66.66
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6
5
83.33
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
10
9
90
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
19
76
รวม
77
48
62.33

ตารางแสดงจานวนผู้แรกเข้าและผู้สาเร็จการศึกษาแรกเข้าของรุ่น ปีการศึกษา 2555
ระดับ ปวช./ปวส.
จานวน
จานวน ร้อยละของผู้สาเร็จ
ระดับ
นักเรียน
ผู้สาเร็จ
การศึกษาเทียบ
แรกเข้า การศึกษา
แรกเข้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
260
71
27.30
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
77
48
62.33
รวมผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ทั้งหมด
337
119
35.31
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สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70-79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60-69.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50-59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
แหล่งข้อมูล งานทะเบียน
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 1.7
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.7
1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเข้า มีระดับผลการดาเนินงานที่อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง
2. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้สาเร็จการศึกษาเทียบ
กับแรกเข้ามีระดับผลการดาเนินงานที่อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดให้มีระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2554 โดยมีรูปแบบการติดตามที่หลากหลาย
ความพยายาม วิทยาลัยมีการดาเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ทาหนังสือเวียนขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปวช. 3 และระดับชั้นปวส. 2 ที่กาลังจะจบ
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษากรอกที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทางาน
3. สารวจรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ที่ศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
4. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ที่กลับมาติดต่อธุระกับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองหรือ ที่งานแนะ
แนวฯ
5. สอบถามจากเพื่อนนักเรียน จากห้องเดิมที่เรียนต่อที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
6. สารวจผู้สาเร็จการศึกษาโดยวิธีการใช้โทรศัพท์สอบถาม
7. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดาเนินงานรายงานคณะกรรมการ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

51
ผลสัมฤทธิ์
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิส ระ/ศึกษาต่อ ร้อยละ 82.80 จาก
ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 157 คน จากการสารวจข้อมูลได้ผลเป็นดังนี้
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 157 คน (จากจานวนนักเรียนแรกเข้า จานวน 277 คน)
คิดเป็นร้อยละ 56.67 แยกเป็นระดับชั้นปวช. 96 คน (จากจานวนนักเรียนแรกเข้า จานวน 190 คน) คิดเป็นร้อย
ละ 50.52 และระดับปวส. 61 คน (จากจานวนนักเรียนแรกเข้า จานวน 87 คน) คิดเป็นร้อยละ 70.11
2. จานวนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อทั้งหมด 70 คน คิดเป็นร้อยละ 44.58 แยกเป็นระดับชั้นปวช.
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระดับชั้นปวส. 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 (คิดปวช.96 คน/ปวส. 87 คน)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงสาขาทั้ง หมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 แยกเป็นระดับชั้น
ปวช. จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ระดับชั้นปวส. 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 (คิดปวช.64คน/ปวส.6 คน)
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อไม่ตรงสาขาทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 แยกเป็นระดับ
ปวช. จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ระดับชั้น ปวส. - คน คิดเป็นร้อยละ - (คิดปวช.64 คน)
5. จานวนผู้ ส าเร็จ การศึกษาที่ได้งานทาทั้งหมด 67 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 แยกเป็นระดับชั้นปวช.
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04 ระดับชั้นปวส. 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 (คิดปวช.96คน/ปวส. 87คน)
6. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ทางานตรงสาขาทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 83.58 แยกเป็นระดับชั้น
ปวช. จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ระดับชั้นปวส. 36 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71(คิดปวช.25คน/ปวส.
42คน)
7. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ทางานไม่ตรงสาขาทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 แยกเป็นระดับชั้น
ปวช. จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดับชั้นปวส. 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29(คิดปวช.25คน/ปวส.42คน)
8. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน แยกได้ดังนี้
ระดับชั้น ปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
จานวน
24 คน
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
จานวน
6
คน
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
จานวน
คน
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน
22 คน
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
13 คน
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
จานวน
คน
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
จานวน
6
คน
- สาขางานการขาย
จานวน
8
คน
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน
17 คน
รวม
96 คน
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ระดับชั้น ปวส.
สาขวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน

12

คน

จานวน

15

คน

จานวน

9

คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

4
8
13
61

คน
คน
คน
คน
คน

9. จานวนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงสาขาวิชา/สาขางาน ในแต่ละสาขางานแยกได้ดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวน

14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33

จานวน

4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66

จานวน

-

จานวน
จานวน

18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81
4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76

จานวน

-

คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน
จานวน
จานวน

3
13
56

คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ 37.50
คน คิดเป็นร้อยละ 76.47
คน คิดเป็นร้อยละ 87.50

คน คิดเป็นร้อยละ -
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ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวน

1 คน คิดเป็นร้อยละ 100

จานวน

-

จานวน

1 คน คิดเป็นร้อยละ 100

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
6

คน คิดเป็นร้อยละ -

คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ 100
คน คิดเป็นร้อยละ 100
คน คิดเป็นร้อยละ 100

10. จานวนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อไม่ตรงสาขางาน ในแต่ละสาขางานแยกได้ดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวน

-

คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน

-

คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน

-

คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน
จานวน

- คน คิดเป็นร้อยละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12

จานวน

-

คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน
จานวน
จานวน

3
3
8

คน คิดเป็นร้อยละ 4.69
คน คิดเป็นร้อยละ 4.69
คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ 12.50
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ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวน

- คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน

- คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน

- คน คิดเป็นร้อยละ -

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

-

คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ -

11. จานวนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขางาน ในแต่ละสาขางานแยกได้ดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
- สาขางานการขาย
จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.52
รวม
20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83
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ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
จานวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
จานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
จานวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชาการบัญชี
จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
สาขาวิชาการตลาด
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84
รวม
36 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18
12. จานวนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาไม่ตรงสาขางาน ในแต่ละสาขางานแยกได้ดังนี้
ระดับชั้นปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ - สาขางานการขาย
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ รวม
5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20
ระดับชั้นปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33
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สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวน

1

คน คิดเป็นร้อยละ 11.11

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
6

คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ 15.38
คน คิดเป็นร้อยละ 9.83

สรุปร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.

สาขาวิชา/สาขางาน

ผูท้ ี่ได้งานทาหรือ
จานวนผูท้ ี่ได้งานทา
ผู้ว่างงาน/มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้
จานวนผูศ้ กึ ษาต่อ
จานวน
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ไม่ตรงสาขา
และผูศ้ ึกษาต่อตรง
ว่างงาน/
ผู้สาเร็จ
สาขา
ไม่ได้ศึกษา
การศึกษา
ต่อ จานวนผู้ ตรง ไม่ตรง จานวนผู้ ตรง ไม่ตรง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ศึกษาต่อ สาขา สาขา ได้งานทา สาขา สาขา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์

24

5

14

14

-

5

4

1

6

25.00

19

79.17

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล

6

-

4

4

-

2

2

-

-

-

6

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22
13

1
1

18
6

18
4

2

3
6

2
3

1
3

2
6

9.09
46.15

21
10

95.45
76.92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
8
17
96

7

3
6
13
64

3
13
56

3
3
8

3
2
4
25

3
2
4
20

5

20

20.83

3
5
17
81

50.00
62.50
100.00
84.37

สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
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สรุปร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวส.
ผูท้ ี่ได้งานทาหรือ
จานวนผูท้ ี่ได้งานทา
ผู้ว่างงาน/มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้
จานวนผูศ้ กึ ษาต่อ
จานวน
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ไม่ตรงสาขา
และผูศ้ ึกษาต่อตรง
ว่างงาน/
ผู้สาเร็จ
สาขา
ไม่ได้ศึกษา
การศึกษา
ต่อ จานวนผู้ ตรง ไม่ตรง จานวนผู้ ตรง ไม่ตรง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ศึกษาต่อ สาขา สาขา ได้งานทา สาขา สาขา

สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

12

4

1

1

-

7

6

1

5

41.66

8

66.67

15

-

-

-

-

15

13

2

2

13.33

15

100

9

1

1

1

-

7

6

1

2

22.22

8

88.88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
8
13
61

7
1
13

1
3
6

1
3
6

-

4
9
42

4
7
36

2
6

7
3
19

87.50
23.07
31.14

4
1
12
48

100.00
12.50
92.31
78.69

รอยละของผูสาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ประจาปการศึกษา 2554
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

จานวนผู้ที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1ปี

คิดเป็นรอยละ

96
61
157

89
48
137

92.70
78.69
87.26

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหล่งข้อมูล
1. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ตารางสรุปการติดตามผลสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
3. แบบสารวจผู้สาเร็จการศึกษา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 1.8
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม สารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาประกอบที่รับ
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 โดยความร่วมมือจากแผนกวิชา
ความพยายาม สถานศึกษาได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้จ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยข้อคาถามครอบคลุมคุ ณสมบัติหลัก 3 ด้าน
ของผู้สาเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ 1. จากการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ ที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จานวน
67 ฉบับ สถานประกอบการตอบกลับ 67 ฉบับ จาแนกเป็นสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาใน
แต่ละสาขางานภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 67 คน มีข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
สถานภาพส่วนบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
ปวช. 3
ปวส. 2

จานวน
35
32
25
42

ร้อยละ
52.24
47.76
37.31
62.69

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศชาย จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.24 และเพศหญิง
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76 รับนักศึกษาที่จบในระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
37.31 และระดับชั้นปวส. 2 จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69
ตารางที่ 2 จากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น ที่มีต่อแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวช. สาขางานยานยนต์
ลาดับที่

ระดับ
ความคิดเห็น

รายการที่แสดงความพึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2
มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
4
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
5
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
7
ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
8
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรู้และทักษะการสื่อสาร
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.87
4.75
4.62
4.45
3.66
4.37
4.00
4.41
4.26

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.20
4.58

มาก
มากที่สุด

11
12
13
14

การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน

3.83

มาก

การทางานร่วมกับผู้อื่น
3.50
ปานกลาง
การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4.45
มาก
ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
3.87
มาก
ภาพโดยรวม
4.07
มาก
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
4.45
มาก
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
4.62
มากที่สุด
17 มีการวางแผนในการทางาน
3.50
ปานกลาง
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
4.70
มากที่สุด
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.87
มาก
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
4.33
มาก
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
4.54
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.28
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขางานยานยนต์มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( = 3.87) อยู่ในระดับมาก มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย (
= 4.75) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.62) อยู่
ในระดับมากที่สุด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.45) อยู่ในระดับมาก รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.66) อยู่ในระดับมาก มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อน
น้อมและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.37) อยู่ในระดับมาก ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( = 4.00) อยู่ในระดับมาก มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและ การพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย (
= 4.41) อยู่ในระดับมาก
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานยานยนต์ ในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.26 ) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.20)
อยู่ในระดับมาก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.58) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.83) อยู่ในระดับมาก การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย ( =
3.50) อยู่ในระดับปานกลาง การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.45) อยู่ในระดับมาก ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=3.87) อยู่ในระดับมาก

ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานยานยนต์ ในด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.07) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขางานที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.45)
อยู่ในระดับมาก สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.62) อยู่ในระดับมากที่สุด
มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.50) อยู่ในระดับปานกลาง สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนา
งาน
อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.70) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ค่าเฉลี่ย
( = 3.87) อยู่ในระดับมาก สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =
4.33) อยู่ในระดับมาก ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.54) อยู่ในระดับ
มากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานยานยนต์ ในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.28) อยู่ในระดับความพึงพอใจใน ระดับมาก
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวช. สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ที่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น

ระดับ
ความคิดเห็น
4.83
4.50
4.16
4.33
5.00
4.00
4.00
5.00
4.47

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

5.00
5.00
4.50
4.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

13
14

การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4.00
มาก
ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.61
มากที่สุด
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
4.00
มาก
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
4.50
มาก
17 มีการวางแผนในการทางาน
3.30 ปานกลาง
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
4.50
มาก
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.66
มากที่สุด
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
4.33
มาก
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.32
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ......, มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.83) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.50) อยู่ในระดับมาก
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.33) อยู่ในระดับมาก รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มี
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย โดย
มีค่าเฉลี่ย ( =4.00) อยู่ในระดับมาก ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.00) อยู่ใน
ระดับมาก มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดั งนั้ น สรุ ป ได้ ว่ า สถานประกอบการมี ความพึ งพอใจกั บนั กเรี ยน ระดั บชั้ นปวช. สาขางานซ่ อมบ ารุ ง
เครื่องจักรกล ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.47) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.50) อยู่ในระดับมาก การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.16)
อยู่ในระดับมาก การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.00) อยู่ใน
ระดับมาก ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00 ) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ดังนั้ นสรุ ปได้ว่ า สถานประกอบการมีความพึ งพอใจกับนักเรียน ระดับชั้ นปวช. สาขางานซ่อมบารุ ง
เครื่องจักรกล ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.61) อยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.00)
อยู่ในระดับมาก สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.50) อยู่ในระดับมากที่สุด
มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.30) อยู่ในระดับปานกลาง สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนา
งาน อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.50) อยู่ในระดับมาก มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
= 4.66) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.33) อยู่ใน
ระดับมาก ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้ นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานซ่อมบารุง
เครื่องจักรกล ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.32) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวช. สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ระดับ
ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ที่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
4.45
มาก
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
3.86
มาก
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
3.65 ปานกลาง
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
4.36
มาก
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
4.40
มาก
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
4.00
มาก
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
4.22
มาก
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
4.72
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.18
มาก
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
4.45
มาก
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.90
มาก
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
4.36
มาก
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.45
มาก
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4.36
มาก
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
4.13
มาก
ภาพโดยรวม
4.27
มาก

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
17 มีการวางแผนในการทางาน
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
ภาพโดยรวม

4.59
4.63
4.00
4.31
4.45
4.77
4.81
4.50

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขาไฟฟ้ากาลัง มีความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ เกี่ยวกับการ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =4..45) อยู่ในระดับมาก มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=3.86) อยู่ในระดับมาก มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.65) อยู่ในระดับ
มาก รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.36) อยู่ในระดับมาก รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.40) อยู่ในระดับมาก มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
โดยมีค่าเฉลี่ย
( = 4.00) อยู่ในระดับมาก ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.22) อยู่ในระดับมาก
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.72) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานไฟฟ้ากาลังในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.18) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.45)
อยู่ในระดับมาก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.90) อยู่ในระดับมาก การพัฒนาการเรียนและ
การปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.36) อยู่ในระดับมาก การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.45) อยู่
ในระดับมาก การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.36) อยู่ใน
ระดับมาก ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.13) อยู่ในระดับ
มาก
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานไฟฟ้ากาลัง ในด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.27) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.59)
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.63) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.00) อยู่ในระดับมาก สามารถเรียนรู้งานและมีการ

พัฒนางาน อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.31) อยู่ในระดับมาก มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =4.45) อยู่ในระดับมาก สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.77) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.81) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานไฟฟ้ากาลังในด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ
ผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ
ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ที่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
4.50
มาก
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
4.41
มาก
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
3.83
มาก
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
4.50
มาก
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
4.00
มาก
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
4.50
มาก
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
4.83
มากที่สุด
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.44
มาก
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
4.30
มาก
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.66
มากที่สุด
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
4.16
มาก
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.50
มาก
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4.50
มาก
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
3.83
มาก
ภาพโดยรวม
4.32
มาก

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
17 มีการวางแผนในการทางาน
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
ภาพโดยรวม

4.50
4.66
4.08
4.75
4.25
4.66
5.00
4.55

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( = 4.50) อยู่ในระดับมาก มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.41) อยู่ในระดับมาก มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.83) อยู่ในระดับ
มาก รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50) อยู่ในระดับมาก รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.00) อยู่ในระดับมาก มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
โดยมีค่าเฉลี่ย
( = 4.50) อยู่ในระดับมาก ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.83) อยู่ในระดับดีมาก
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมาก
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ใน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.44) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.30)
อยู่ในระดับมาก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.66) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการเรียน
และการปฏิบัติงานโดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.16) อยู่ในระดับมาก การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50) อยู่
ในระดับมาก การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50) อยู่ในระดับ
มาก ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.83) อยู่ในระดับมาก
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.32) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50)
อยู่ในระดับมาก สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.66) อยู่ในระดับมากที่สุด
มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.08) อยู่ในระดับมาก สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางาน อยู่
เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.75) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (

=4.25) อยู่ในระดับมาก สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.66) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ใน
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.55) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวช. สาขางานการบัญชี
ระดับ
ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ที่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5.00
มากที่สุด
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
4.00
มาก
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
1.70
น้อย
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
4.20
มาก
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
0.90
น้อยที่สุด
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
4.20
มาก
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
5.00
มากที่สุด
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
2.50 ปานกลาง
ภาพโดยรวม
3.43 ปานกลาง
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
4.20
มาก
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.70
น้อยที่สุด
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
3.50 ปานกลาง
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
1.70
น้อยที่สุด
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5.00
มากที่สุด
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
3.48 ปานกลาง
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
4.00
มาก
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
4.00
มาก
17 มีการวางแผนในการทางาน
0.90
น้อยที่สุด

18
19
20
21

สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
ภาพโดยรวม

1.70
0.90
5.00
5.00
3.07

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดั บชั้นปวช. 3 สาขางานการบัญชี มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( =4.00) อยู่ในระดับมาก มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =1.70) อยู่ใน
ระดับน้อย รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.20) อยู่ในระดับมาก รู้จักแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =0.90) อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและ
เรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.20) อยู่ในระดับมาก ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย (
=5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.50)
อยู่ในระดับน้อย
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานการบัญชี ในด้าน
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.43) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.20)
อยู่ในระดับมาก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =1.70) อยู่ในระดับน้อย การพัฒนาการเรียนและ
การปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.30) อยู่ในระดับปานกลาง การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย ( =1.70)
อยู่ในระดับน้อย การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00)อยู่ในระดับ
มากที่สุด ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับ
มากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานการบัญชี ในด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.48) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.00)
อยู่ในระดับมาก สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.00) อยู่ในระดับมาก มี
การวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =0.90) อยู่ในระดับน้อยที่สุด สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางาน
อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =1.70) อยู่ ในระดับน้อย มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=0.90) อยู่ในระดับน้อยที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับ
มากที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด

ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานการบัญชี ในด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.07) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ
ผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวช. สาขางานการขาย
ระดับ
ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ที่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5.00
มากที่สุด
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
4.40
มาก
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
3.90
มาก
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
3.30 ปานกลาง
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
2.80 ปานกลาง
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
5.00
มากที่สุด
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
4.40
มาก
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
3.90
มาก
ภาพโดยรวม
4.08
มาก
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
3.30 ปานกลาง
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.00
มากที่สุด
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
5.00
มากที่สุด
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
5.00
มากที่สุด
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4.40
มาก
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
3.90
มาก
ภาพโดยรวม
4.43
มาก
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
2.80 ปานกลาง
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
5.00
มากที่สุด
17 มีการวางแผนในการทางาน
4.40
มาก
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
3.90
มาก

19
20
21

มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
ภาพโดยรวม

3.90
3.90
3.90
3.97

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช. 3 สาขางานการขาย มีความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( =4.40) อยู่ในระดับมาก มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.90) อยู่ใน
ระดับมาก รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.30) อยู่ในระดับปานกลาง รู้จักแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.80) อยู่ในระดับปานกลาง มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและ
เรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย( =5.00)อยู่ในระดับมากที่สุดขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อยโดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.40) อยู่ในระดับมาก มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.90) อยู่ใน
ระดับมาก
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานการขาย ในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.08) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.30)
อยู่ในระดับปานกลาง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย (
=5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.40) อยู่ ในระดับมาก ใช้และดูแลรั กษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลั กการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ ย (
=3.90) อยู่ในระดับมาก
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานการขาย ในด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.43) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.80)
อยู่ในระดับปานกลาง สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.40) อยู่ในระดับมาก สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนา
งาน อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.90) อยู่ในระดับมาก มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=3.90) อยู่ในระดับมาก สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.90) อยู่ในระดับมาก
ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.90) อยู่ในระดับมาก
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานการขาย ในด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.97) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ
ลาดับที่
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2
มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
4
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
5
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
7
ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
8
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรู้และทักษะการสื่อสาร
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
17 มีการวางแผนในการทางาน
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
ภาพโดยรวม

4.76
5.00
4.58
4.64
4.70
4.76
5.00
4.94
4.79

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.88
3.82
4.41
4.76
2.64
5.00
4.25

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

4.94
4.88
4.82
4.76
4.58
4.47
4.76
4.74

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =4.76) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.58) อยู่ใน
ระดับมากทีสุด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.64) อยู่ในระดับมากที่สุด รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.70) อยู่ในระดับมากที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อน
น้อมและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.76) อยู่ในระดับมากที่สุดขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อยโดยมีค่าเฉลี่ย
( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.94) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.79) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.88)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.82) อยู่ในระดับมาก การพัฒนาการเรียน
และการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.41) อยู่ในระดับมาก การทางานร่วมกับผู้อื่นโดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.76)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.64) อยู่
ในระดับปานกลาง ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00)อยู่
ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.25) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.94)
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.88) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.82) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียนรู้งานและมีการ
พัฒนางาน อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.76) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย
มีค่าเฉลี่ย ( = 4.58) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.47)
อยู่ในระดับมาก ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.76) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.74) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ
ผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์

ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ที่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
17 มีการวางแผนในการทางาน
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
ภาพโดยรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น
5.00
4.19
4.83
4.75
4.58
4.58
4.41
4.66
4.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.66
4.83
4.91
5.00
4.83
4.83
4.84

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
4.91
4.66
4.41
4.50
4.50
5.00
4.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีความ พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ

ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( =4.91) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.83) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.75) อยู่ในระดับมากที่สุด รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.58) อยู่ในระดับมากที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อน
น้อมและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.58) อยู่ในระดับมากที่สุด ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =4.41) อยู่ใน
ระดับมาก มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.66) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ใน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.71) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.66)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.83) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.91) อยู่ในระดับมากที่สุด การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย (
=5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =
4.83) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.83) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ใน
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.84) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00)
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.91) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.66) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียนรู้งานและมีการ
พัฒนางาน
อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.41) อยู่ในระดับมาก มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =4.50) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50)
อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์
ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.71) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวส. สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
ระดับ
ลาดับที่
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2
มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
4
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
5
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
7
ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
8
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรู้และทักษะการสื่อสาร
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ภาพโดยรวม
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
17 มีการวางแผนในการทางาน
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
21 ใช้ขอ้ มูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
ภาพโดยรวม

5.00
4.93
4.83
5.00
4.93
4.87
4.93
5.00
4.93

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.56
4.68
4.81
4.87
4.93
4.72

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีสุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
4.87
4.93
4.81
4.93
5.00
4.93

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขางานติดตั้งและบารุงรักษามีความพึง
พอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( =4.93) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.83) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.93) อยู่ในระดับมากที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อน
น้อมและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =4.93) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย
( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดั งนั้ นสรุ ปได้ ว่ า สถานประกอบการมี ความพึ งพอใจกั บนั กเรี ยน ระดั บชั้ นปวส. สาขางานติ ด ตั้ ง และ
บารุงรักษาในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.93) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.56) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.68) อยู่ในระดับมากที่สุด การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.81) อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.93) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดั งนั้ นสรุ ปได้ ว่ า สถานประกอบการมี ความพึ งพอใจกั บนั กเรี ยน ระดั บชั้ นปวส. สาขางานติ ด ตั้ ง และ
บารุงรักษาในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.72) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00)
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียนรู้งานและมีการ
พัฒนางาน อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.93) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย
มีค่าเฉลี่ย ( = 4.81) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.93) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่
ในระดับมากที่สุด
ดังนั้ นสรุ ปได้ว่ า สถานประกอบการมี ความพึงพอใจกั บนั กเรี ยน ระดั บชั้ น ปวส. สาขางานติ ดตั้ ง และ
บารุงรักษาในด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.93) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
ระดับ
ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความ
ที่
คิดเห็น
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5.00
มากที่สุด
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
4.87
มากที่สุด
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
4.67
มากที่สุด
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
4.25
มากที่สุด
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
4.62
มากที่สุด
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
5.00
มากที่สุด
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
5.00
มากที่สุด
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
4.87
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.78
มากที่สุด
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
4.75
มากที่สุด
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.00
มากที่สุด
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
4.87
มากที่สุด
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
5.00
มากที่สุด
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4.87
มากที่สุด
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
4.87
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.89
มากที่สุด
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
4.75
มากที่สุด
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
4.75
มากที่สุด
17 มีการวางแผนในการทางาน
4.62
มากที่สุด
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
4.87
มากที่สุด
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5.00
มากที่สุด
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
4.75
มากที่สุด
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
4.50
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.74
มากที่สุด

จากตารางที่ 11 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้ามีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( =4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.67) อยู่
ในระดับมากที่สุดรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.25) อยู่ในระดับมากที่สุด รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.62) อยู่ในระดับมากที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อน
น้อมและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย
( =4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้าในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.78) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.75)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย (
=5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้าในด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.89) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.75)
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.75) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.62) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียนรู้งานและมีการ
พัฒนางาน อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย
มีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.75) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.50) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้าในด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.74) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ระดับ
ลาดับ
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ที่
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5.00
มากที่สุด
2 มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
5.00
มากที่สุด
3 มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
5.00
มากที่สุด
4 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
5.00
มากที่สุด
5 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
5.00
มากที่สุด
6 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
5.00
มากที่สุด
7 ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
5.00
มากที่สุด
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
5.00
มากที่สุด
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9 ความรู้และทักษะการสื่อสาร
5.00
มากที่สุด
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.00
มากที่สุด
11 การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
5.00
มากที่สุด
12 การทางานร่วมกับผู้อื่น
5.00
มากที่สุด
13 การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5.00
มากที่สุด
14 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
5.00
มากที่สุด
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15 มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
5.00
มากที่สุด
16 สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
5.00
มากที่สุด
17 มีการวางแผนในการทางาน
5.00
มากที่สุด
18 สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
5.00
มากที่สุด
19 มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5.00
มากที่สุด
20 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
5.00
มากที่สุด
21 ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
5.00
มากที่สุด

จากตารางที่ 12 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่
ในระดับมากที่สุดรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อน
น้อมและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย
( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชี ในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย (
= 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =
5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =
5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการบัญชี ในด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 5.00)
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียนรู้งานและมีการ
พัฒนางาน อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย
มีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย (
=5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี ในด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ / ผู้จ้างงาน
ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ
ลาดับที่
รายการที่แสดงความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5.00
มากที่สุด
2
มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่
5.00
มากที่สุด
3
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน )
5.00
มากที่สุด
4
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์
4.92
มากที่สุด
5
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์
4.76
มากที่สุด
6
มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมและเรียบร้อย
4.84
มากที่สุด
7
ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย
4.92
มากที่สุด
8
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.93
มากที่สุด
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
9
ความรู้และทักษะการสื่อสาร
4.84
มากที่สุด
10
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.76
มากทีส่ ุด
11
การพัฒนาการเรียนและการปฏิบัติงาน
4.84
มากที่สุด
12
การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.92
มากที่สุด
13
การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5.00
มากที่สุด
14
ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
4.84
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.86
มากที่สุด
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
15
มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
4.53
มากที่สุด
16
สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการทางาน
4.38
มาก
17
มีการวางแผนในการทางาน
4.84
มากที่สุด
18
สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางานอยู่เสมอ
5.00
มากที่สุด
19
มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5.00
มากที่สุด
20
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา
4.76
มากที่สุด
21
ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา
5.00
มากที่สุด
ภาพโดยรวม
4.78
มากที่สุด

จากตารางที่ 14 พบว่านักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความพึง
พอใจของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย
( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ใน
ระดับมากที่สุดรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.92) อยู่ในระดับมากที่สุด รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.76) อยู่ในระดับมากที่สุด มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อน
น้อมและเรียบร้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.84) อยู่ในระดับมากที่สุด ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและเรียบร้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( =4.92) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นจากสิ่งเสพติดและการพนัน โดยมีค่าเฉลี่ย
( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.93) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.84)
อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.76) อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการ
เรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.84) อยู่ในระดับมากที่สุด การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.92) อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้วัสดุ ในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=4.84) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.86) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.53)
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาความรู้ความสามารถใช้ในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.38) อยู่ในระดับมาก มี
การวางแผนในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.84) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนางาน
อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด มีผลงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (
=5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.76) อยู่ในระดับ
มากที่สุด ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการเลือกทางแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับนักเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.78) อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
แหล่งข้อมูล
1. งานแนะแนว
2. แผนกวิชา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 1.9
สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับดีมาก
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.9
หมายเหตุ ระดับชั้นปวช. สาขางานเชื่อมโลหะ และสาขางานก่อสร้าง ไม่มีนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้นปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไม่มีนักเรียน นักศึกษา

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ผลสัมฤทธิ์
ของการ ผลการประเมิน
ค่า
คะแนน ดาเนินงาน
5
ดีมาก

4
3
2
1

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

5
4
3
2
1



ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

5
4
3
2
1



ดีมาก

ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

5
4
3
2
1



ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99

5
4
3
2

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่
ดีมาก
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ดี
มาตรฐานอาชีพของสถาบัน
พอใช้
คุณวุฒิวิชาชีพหรือ
ต้องปรับปรุง
หน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
อาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จ
ดีมาก
การศึกษาตามหลักสูตร
ดี
เทียบกับแรกเข้า
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จ
ดีมาก
การศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ดี
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
พอใช้
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.9 ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ของสถานประกอบการ
ดี
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
พอใช้
หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
ต้องปรับปรุง
คุณภาพของผู้สาเร็จ
ต้องปรับปรุง
การศึกษา
เร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ต่ากว่าร้อยละ 35

ผลสัมฤทธิ์
ของการ ผลการประเมิน
ค่า
คะแนน ดาเนินงาน

1
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

5
4
3
2
1

ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

5
4
3
2
1

ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

5
4
3
2
1

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

5
4
3
2
1

-

-




ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก



ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.8 , 1.9
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 1.4 , 1.5 , 1.7

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีส อนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการดาเนินงานโดยการจัดทาโครงการตามแผนงานและ
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และจัดการศึกษาใน
ระบบทวิ ภ าคี จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ สนองความต้ อ งการของสถ าน
ประกอบการ และนาไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 D
ความพยายาม ในการจั ดการเรี ย นการสอน วิท ยาลั ย การอาชี พอู่ท อง ใช้ห ลั ก สู ต รของส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับปวช.และระดับ ปวส. โดยแยกเป็น 2 หลักสูตร ระดับ ปวช. ประกอบด้วย
6 สาขาวิชา 9 สาขางาน หลักสูตรระดับ ปวส. ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา 7 สาขางาน ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนจึ ง มีห ลั กสู ต รทั้ ง หมด 2 หลั กสู ต รซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะทุ กหลั กสู ต รเน้ นการมี ทั กษะ การ
ปฏิบัติงานควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฏี วิทยาลัยฯได้จัดแผนการเรียนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการฝึกงานใน
สถานประกอบการ 1 ภาคเรียน มีการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังได้กาหนดให้มี
การติดตามดูแล โดยการนิเทศการฝึกงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และให้ครูผู้สอนปรับปรุงแผนการสอน
โดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียน
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รที่ น ามาใช้ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นผู้จัดทาซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชาดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
วิทยาลัยฯจัดให้มีการประชุมและพิธีลงนามกับสถานประกอบการ และพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดแผนการเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการจัดครู
ชาวต่างประเทศมาทาการสอนให้ แก่นั กเรี ยนนักศึกษา ในรายวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้
วิทยาลัยฯยังได้จัดทาโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้การเรียนรู้ เช่น โครงการการพัฒนาด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานมรรถนะรายวิชา มีการ
ปรับปรุงรายวิชา โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาอยู่ในระดับ
ดีมาก
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีจานวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ในระดับปวช. 6 สาขาวิชา 9 สาขางานระดับปวส.
5 สาขาวิชา 7 สาขางาน โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนและได้มีการพัฒนาดังนี้

ตารางแสดงระดับคุณภาพของจานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนและมีการพัฒนา
ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร อุตสาหกรรม
วิชาชีพ
พุทธศักราช
2545
ปรับปรุง
2546 (ปวช.)
พาณิชยกรรม

-

เครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
โลหะการ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตร อุตสาหกรรม
วิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช
2543 (ปวส.)
บริหารธุรกิจ

- เครื่องกล
- เทคนิคอุตสาหกรรม
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค่าเฉลี่ย

- การก่อสร้าง
- พณิชยการ

-

จานวน
จานวน
รายวิชา
สาขางาน
รายวิชา
ที่มีการ
ทั้งหมด
พัฒนา
ยานยนต์
24
24
ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
26
26
เชื่อมโลหะ
17
17
ไฟฟ้ากาลัง
28
28
อิเล็กทรอนิกส์
27
27
ก่อสร้าง
16
16
พณิชยการ (เรียนรวม)
11
11
การบัญชี
15
15
การขาย
17
17
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
27
เทคนิคยานยนต์
17
17
ติดตั้งและบารุงรักษา
18
18
ติดตั้งไฟฟ้า
17
17
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14
14
12
12
286 286

คิดเป็น
ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ตารางแสดงจานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนรายวิชา
ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
หลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขางานที่เปิดสอน
ฐานสมรรถนะ
ประกาศนียบัตร - เครื่องกล
- ยานยนต์
√
วิชาชีพ (ปวช.) - เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
√
- โลหะการ
- เชื่อมโลหะ
√
- ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ไฟฟ้ากาลัง
√
- อิเล็กทรอนิกส์
√
การก่อสร้าง
- ก่อสร้าง
√
- พณิชยการ
- การบัญชี
√
- การขาย
√
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
√
ประกาศนียบัตร - เครื่องกล
- เทคนิคยานยนต์
√
วิชาชีพชั้นสูง
- เทคนิคอุตสาหกรรม
- ติดตั้งและบารุงรักษา
√
(ปวส)
- ไฟฟ้ากาลัง
- ติดตั้งไฟฟ้า
√
- อิเล็กทรอนิกส์
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
√
- การบัญชี
- การบัญชี
√
- การตลาด
- การตลาด
√
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
√
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือแผนการเรียนที่ได้รับการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ปวช. 6 สาขาวิชา 9 สาขางานและระดับ ปวส. 7 สาขาวิชา 4 สาขางานรวม 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2546 คิดเป็นร้อยละ 100
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
แหล่งข้อมูล
1. งานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. งานความร่วมมือ
3. แผนการเรียน
4. แผนการสอน และแบบสอบถาม
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาประกอบการ
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ได้กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการสอนทุกรายวิชา
และใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกหน่วยการสอน มีการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา
และทุกหน่วยการเรียน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้กาหนดให้ผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการสอนให้มีคุณภาพทุก
รายวิชา ให้มีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่หลากหลาย และทุกหน่วยการสอน โดยคานึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียน และมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบูรณาการ จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง และ 3D ทุกรายวิช า และทุกหน่ว ยการเรียน และครูผู้ สอนจัดทารายงานผลการใช้
แผนการสอนทุ ก ภาคเรี ย นนอกจากนี้ ยั ง ได้ นิ เ ทศการสอนของครู ทุ ก คนโดยฝ่ า ยบริ ห าร ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการนิเทศ และมีการชี้แจงการประเมินอย่างชัดเจนทุกภาคเรียน และนาผลการนิเทศไป
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดาเนินการดังกล่าวทาให้วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีผลการประเมิน
ร้อยละ 100 และอยู่ในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
แหล่งข้อมูล
1. ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. แผนการสอน
3. แผนการเรียน
4. ตารางสอน
5. รายงานการใช้แผนของครู
6. ข้อมูลจานวนครูผู้ที่ทาการสอน
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2
-

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
สอนและจัดทาแผนการสอนทุกรายวิชา โดยการปรับวิธีเรียนและใช้เทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลายทุกหน่วยการ
สอน มีการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา ผู้สอนจัดทาสื่อและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน จัดให้มีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน และนาผลของปัญหามาแก้ไขและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ความพยายาม วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ได้กาหนดให้ครูผู้ สอนจัดทาแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ และใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมตามความแตกต่างและศักยภาพ
ของผู้ เรี ยนจั ดให้บู รณาการ คุณธรรม จริ ย ธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3D ทุกรายวิชาและทุกหน่วยการสอน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบูรณาการ ในแผนการสอน และส่งเสริม
ให้ผู้สอนจัดทาสื่อและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดให้มีก ารนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน และนาผลของ
ปัญหามาแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทาวิจัย ในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา/ภาค
เรียน
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าวทาให้ครูผู้สอนในแผนกวิชามีระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
แหล่งข้อมูล
1. รายงานการนิเทศการสอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. สื่อการสอน
5. วิจัยในชั้นเรียน
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนการสอนทุกรายวิชา
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 2.3
-

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัย การอาชีพอู่ทองดาเนินการให้ผู้สอนทุกคนกาหนดและแจ้งเกณฑ์แจ้งวิธีการ
วัดผลประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอนมีการวั ดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้
วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล และนาผลการประเมิน
ไปพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ให้ผู้สอนจัด
การบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3D ทุก
รายวิชา และมีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน
ความพยายาม วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ได้กาหนดให้ผู้สอนแจ้งการกาหนดเกณฑ์วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล และรายการสอนให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการสอน
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน และนาผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทุก รายวิชา และจัดการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทุกรายวิชา
และทุกหน่วยการสอน มีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน
ผลสัมฤทธิ์ จากการดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวทาให้วิทยาลัย การอาชีพอู่ทองมีระดับคุณภาพ
ในการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับ ดี
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหล่งข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอน
2. แผนการเรียน
3. แผนการสอน
4. เอกสารการวัดผลและประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน
5. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ครูผู้สอนมีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก งานระบบทวิภ าคี วิทยาลั ย การอาชีพอู่ทอง มีการกาหนดโครงการฝึ กงานนักเรียน
นักศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษามีการดาเนินงานดังนี้
1. สารวจสถานประกอบการที่ยินดีเข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
2. จัดทาเอกสารขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ กาหนด
3. จัดทาเอกสารขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเอกสาร
ตอบรับเอกสารส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมินของสถานประกอบการ
4. จัดทาเอกสารส่งตัว นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน แบบประเมินของสถานประกอบการ
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี ต่อ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน จานวน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และด้านกิจนิสัยที่พึงประสงค์
6. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการและรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานแยกตามสาขางาน
7. นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
8. จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกงาน
9. จัดสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
10. รายงานผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์

ลาดับที่
ประเด็นการพิจารณา
1.
มีการคัดเลือกสถานประกอบการในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขางาน
2.
มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือ
3.
มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ
4.
มีการวัดผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ
5.
มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน

ปริมาณ
104 แห่ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง/ภาคเรียน
1 ครั้ง
1 ครั้ง

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
แหล่งข้อมูล
งานระบบทวิภาคี
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 2.5
สถานศึกษามีระบบการฝึกงานที่ชัดเจนและได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5
-

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ตัวบ่งชี้
ค่า ของการ
ประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ดาเนินงาน
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)และ(5) 5
ดีมาก

และพัฒนาหลักสูตรฐาน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
กับความต้องการของสถาน
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ประกอบการ หรือประชาคม
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
อาเซียน
เร่งด่วน
2.2 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
5
ดีมาก

จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
4
รายวิชา
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
2
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
เร่งด่วน
2.3 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดีมาก

จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
เร่งด่วน
2.4 ระดับคุณภาพในการวัด
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
และประเมินผลการจัดการ

ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
ดี
เรียนการสอนรายวิชา
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
เร่งด่วน
2.5 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดีมาก

ฝึกงาน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
เร่งด่วน

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ค่า ของการ
ประเมิน
คะแนน ดาเนินงาน
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จั ด ทาแผนบริ ห ารจั ดการสถานศึก ษา มีก ารพั ฒ นาสถานศึ กษาตามอั ต ลั ก ษณ์ ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น า มี ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจั ดการ มีการบริห ารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ความตระหนัก คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกาหนดจานวน
กรรมการ คุณสมบัติหลั กเกณฑ์ การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ การประชุม วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 โดยให้ความสาคัญในการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ความพยายาม คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกๆ ด้าน
เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียม มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผลสัมฤทธิ์
1. คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ( = 4.55)
2. มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1

แหล่งข้อมูล
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ครั้งที่ 1/2555
และครั้งที่ 2/2555

4. รายงานความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจ และคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท องได้ มี ค วามตระหนั ก ในการจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา โดยได้ร่ ว มกัน คิดและวางแผน เริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2555 - 2557 วางแผนการประชุม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาดังกล่าว
ความพยายาม งานวางแผนและงบประมาณได้เขียนและเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2555 - 2557 ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 21 พัฒนา
คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันดาเนินการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี
ปีการศึกษา 2555 – 2557 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้ร่วมกันวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ตลอดจนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีก 3 ปี
ข้างหน้า ซึ่งเป็ นการสร้างความมั่น ใจได้ว่าวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพให้เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง
2. วิทยาลั ย การอาชีพอู่มทอง ได้ร่ว มกันดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 โดยยึดถือวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตลอดจนโครงการและกิจกรรม จากแผ นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 ปี ที่ได้จัดทาไว้แล้วข้างต้น โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมกัน
พิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนและวิทยาลัยฯ ตลอดจนพิจารณางบประมาณ
ที่มีอยู่ อย่ างจ ากั ดให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลอย่างสู ง สุ ด รวมทั้งได้ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นอกเหนือไปจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้นาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบั ติก ารสถานศึก ษาประจ าปี งบประมาณ เผยแพร่ต่ อสาธารณชนให้ ทราบถึ งแนวทางการบริห ารจั ด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยทาหนังสือจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักนโยบายและ

แผนการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ไปวิทยาลัยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
เผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาด้วย
3. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ดาเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เสนอตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านระบบหัวหน้าชั้น ชมรมวิชาชีพ องค์การวิชาชีพ ระบบงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมโดยผ่าน
แผนกวิชา และผ่านสายบังคับบัญชาของหัวหน้างานและรองผู้อานวยการ ซึ่งในแต่ละภาคเรียนมีผู้เรียน ครู และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ต่อเนื่องทุกภาคเรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100
4. วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ได้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง โดยมีการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานในทุกโครงการและกิจกรรม ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยผลสาเร็จของ
การดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใช้งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจาปี ที่ครอบคลุมด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้นาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะ มาจัดทาเป็น
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และเผยแพร่ผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อสาธารณชน และ
วิทยาลัยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนครู
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

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

แหล่งข้อมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
4. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

6. ภาพถ่ายแสดงการดาเนินโครงการและกิจกรรม
7. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการและกิจกรรม
8. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองดาเนินการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามประเด็นการพิจารณาทั้ง
5 ข้อ โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้มีความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ที่ว่า “ทักษะดี มีจิต
อาสา พัฒนาสังคม” โดยได้ร่วมกันคิดและวางแผนเพื่อประชุมแต่งตั้งคณะทางาน การเขียนโครงการของงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม
วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง โดยฝ่ายและงานที่เกี่ยวข้องได้เขียนโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา ที่ว่า ที่ว่า “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม”และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาที่ว่า “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปรัชญาวิทยาลัยที่ว่า “ล้าเลิศความรู้
เชิดชูคุณธรรม มุ่งนาทักษะ เสียสละเพื่อสังคม”
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันกาหนดอัตลักษณ์นักเรียนนักศึกษาว่า “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนา
สังคม”และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม” โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ตลอดจนนั กเรี ย น นักศึกษา และชุ มชน รวมทั้งได้ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริห าร
สถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกลักษณ์วิทยาลัย และ อัตลักษณ์
นักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ผู้ เ รี ย นตามอั ต ลั ก ษณ์ และการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามเอกลั ก ษณ์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ก าหนดไว้ ตลอดจนพิ จ ารณา
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. วิทยาลั ย การอาชีพอู่ทอง ได้ดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนตามอัตลักษณ์ และการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ ที่ได้เสนอตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ

ที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านระบบหัวหน้าชั้น ชมรมวิชาชีพ องค์การวิชาชีพ ระบบงานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา และระบบงานครูที่ปรึกษา ในส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมโดยผ่านแผนกวิชา และ
ผ่านสายบังคับบัญชาของหัวหน้างานและรองผู้อานวยการ ซึ่งในแต่ละภาคเรียนมีผู้เรียน ครู และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการอย่างครบถ้วน สมบู รณ์ และต่อเนื่องทุกภาค
เรียน โดยทั้ง 2 ภาคเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสถานศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 100
4. วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ได้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง โดยมีการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานในทุกโครงการและกิจกรรม ซึ่ งข้อมูลประกอบด้วยผลสาเร็จของ
การดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใช้งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจาปี ที่ครอบคลุมด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้นาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง
การบริหารจัดการ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ และการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1
1
แหล่งข้อมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
4. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
6. ภาพถ่ายแสดงการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
7. รายงานผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 3.3
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5 ข้อ โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากร
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะ
ผู้นาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของวิทยาลัย ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
และคณะกรรมการวิทยาลัย
ความพยายาม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารชี้ แ จงข่ า วสาร นโยบาย ในรู ป แบบการประชุ ม ครู
บันทึกข้อความ การมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ มีการตรวจสอบ
ติดตาม
ผล และการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงานของผู บริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ดังนี้
1. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหารการตัดสินใจ
และการจัดการศึกษา
วิ ท ยาลั ย ฯ ไดด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2555 – 2557 และ
แผนปฏิบัติการประจาปงบประมาณ และรายงานการใชงบประมาณทุกปการศึกษา โดยไดระดมความคิดจาก
บุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา เชน ผูบริหาร รองผูอานวยการ หัวหนาแผนกวิชา หัว
หนางาน ผู ช วยหัวหน้างาน ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึ กษา
สถานประกอบการ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. การกระจายอานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานในการจัดการ
วิทยาลัยฯ ไดบริหารงานโดยการมอบหมายหนาที่การทางานใหกับผูที่เกี่ยวของแตละฝายตามระเบียบการ
บริหารสถานศึกษา ป
มีคาสั่งของสถานศึกษาที่มอบหมายหนาที่ราชการในแตละปการศึกษา
ใหมี
อานาจการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตของระเบียบหนาที่ตามคาสั่ง
3. มีกระบวนการจัดการความรู ที่นาไปสูความสาเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใชสถานศึกษา
เปนศูนยกลางในการกาหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
4. วิทยาลัยฯ มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของทุก
ปีการศึกษา รวม 2 ครั้ง
5. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณทีน่ าไปสูผลสัมฤทธิ์ ไดอยางตอเนื่องและ
หลากหลาย
6. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน
การ
พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
ผูบริหารไดพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร พัฒนาทีมงานทุกคนใหมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรเขารับการฝกอบรมหาความรูจากภายนอก หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภู
มิปญญาทองถิ่น มาใหความรูกับครู นักเรียน นักศึกษา การสงเสริมการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา เนน การฝ
กปฏิบัติจริงตามสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานผลผลิต
ดาน
การพัฒนาการเรียนรูในองคกร ดานการใหบริการ และดานการจัดการภายในองคกร โดยมุงเนนใหบุคลากรทางาน
เปนทีม รวมคิด รวมทา เปนเหตุใหองคกรพัฒนาสู เปาหมายตามแผนที่วางไว เชน การทาโครงการ/กิจกรรม

ภายในสถานศึก ษา และชุมชน เปนตน การสงนักเรียน นักศึกษาไปฝกงานยังสถานประกอบการหรือการทา
กิจกรรมรวมกับชุมชน โดยชุมชนเห็นความสาคัญของสถานศึกษา บุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานจนเกิดความสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพ ดานความรวมมือกับบุคลากรภายนอก สอศ. จังหวัดหรือทุกภาคสวนของ หนวยงานภาครัฐ
เอกชน ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในดานการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา ไดบริหารงานจนไดรับความรวม
มือจากบุคลากรภายนอกในการเขามามีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพ
เชน การพัฒนาอาคารสถานที่ การรวมบริจาคทุนการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือด
านคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่ออื่นๆ ใหนักเรียน นักศึกษา ไดใชเรียนรูอยางทั่วถึง ปรับปรุงศูนยวิทยบริการการ
เรียนรู เพื่ออานวยความสะดวกใหนักเรียน นักศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพของนัก เรียน ให
การอบรมเพิ่มความรู ใหนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทากิจกรรมสนองความตองการของชุมชน ประกอบดวย การ
อบรมวิชาชีพระยะสั้น การสงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) การพัฒนาชุมชนและศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน เปนต
น
ผลสัมฤทธิ์
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง
2. มีการประชุมครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
3. มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
4. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษามีการบริห ารงานและการมีภ าวะผู้ นา โดยผลการประเมิ น
อยู่ในระดับ ดี ( =4.39)
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหลงขอมูล
1. แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปงบประมาณ 2555
2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปการศึกษา 2555
3. รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงบประมาณ 2555
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557
5. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
6. คาสั่งแตงตั้งและมอบหมายงานตามระเบียบวาดวยการบริหารสถานศึกษา ป
7. คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 – 2555
8. คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
9. รายงานการประชุมครู ปี 2555

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ปี 2555
11. รานงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปี 2555
12. ข้อแนะนาของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ เช่น
การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา การเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา เป็นต้น
13. สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเดนตามตัวบงชี้ที่ 3.4
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปงบประมาณ เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดาเนินการ
4. สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งตามคาสั่งของวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
5. สถานศึกษามีการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามตัวบงชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก มีการวางแผนการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยจัดทาโครงการประจาปีการศึกษา โดยนาผลจากการประเมินการดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานในปีปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง และมอบหมายหน้าที่ความรับ ผิดชอบในการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผนให้ความรู้ในการใช้บริการ
และการเข้าถึงข้อมูลกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์การ
ใช้งานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสามารถทาให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสาย
และ แบบไร้สายมีการจัดลาดับความสาคัญ และความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล โดยกาหนดสิทธิ
การเข้าใช้งานตามระดับผู้ใช้งานได้แก่ ผู้ดูแลระบบ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองหรือบุ คคลทั่วไป จัดทา
ระบบแสดงตัวตนเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (Log File) วิทยาลัยฯ มีการใช้
ข้อมูล เป็ น พื้ น ฐานในการบริ ห ารจั ดการประกอบการตัด สิ นใจเสมอ ได้แก่ ข้ อมูล ทางเศรษฐกิจ สั งคม สถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษา แผนการเรียน บุ คลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
วิทยาลัยฯ มีระบบการป้องกันข้อมูลโดยใช้ระบบ Hardware และ Software อีกทั้งระบบสารองข้อมูลโดยผู้ดูแล
ระบบ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยเก็บข้อมูลความคิดเห็น
จากครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา และนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูลและผู้ใช้บริการ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

นักศึกษา ในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้และ
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งาน Internet ได้ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา และมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
ที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
แหล่งข้อมูล
1. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. แผนกวิชา/ฝ่าย/งาน
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 3.5
สถานศึกษามีการบริการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.5
-

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
เพื่อ
วางแนวทางปฏิบัติบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ คือ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านการทะเลาะวิวาท
3.
ด้านสิ่งเสพติด 4. ด้านสังคม 5. ด้านการพนันและการมั่วสุม มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ มีการวางแผนและกาหนดมาตรการให้ครู และ
บุคลากรในทุกส่วนงาน ได้ดาเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
ความพยายาม จั ด ท าโครงการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา โดยมีโครงการต่างๆ เช่น ดูแลเครื่องทาความเย็น ภายในวิทยาลัยฯ ปรับปรุง ห้อง
ต่างๆ เป็นต้น จัดทาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทโดยมี
โครงการ ประกอบด้วย วันไหว้ครู กิจกรรมกีฬาสีและนันทนาการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม
เสี่ยง จัดทาโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด อาทิเช่น โครงการตรวจ
สุขภาพนักเรียน นักศึ กษา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านสิ่งเสพติดสากล จัดทาโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านสังคมโดยมีโครงการต่างๆ เช่น รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหา

โรคเอดส์ และการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม สถานศึกษาจัด โครงการ เสริมสร้าง
ประสบการณ์คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ผลสัมฤทธิ์ จากการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2555 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเกิด
ขึ้นกับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุก ารใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับจานวนครู บุคลากรนักเรียน นักศึกษา เป็นร้อยละ 2.05 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท เกิดขึ้นร้อยละ 0.20 และหยุดทะเลาะวิวาทหลังจากได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างกันแล้ว ด้านสิ่งเสพ
ติด ไม่พบสารเสพติด 99.80 ด้านสังคม มีความเสี่ยงเกิดขึ้นร้อยละ 0.00 ด้านการพนันและการมั่วสุม ไม่พบ
ความเสี่ยง 95.58%
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
แหล่งข้อมูล
9. งานปกครอง
10. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
11. งานวัดผลและประเมินผล
12. งานทะเบียน
13. งานประชาสัมพันธ์
14. งานวางแผนและงบประมาณ
15. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 3.6
๗. ความเสี่ยงด้านต่างๆ สามารถปรับปรุงแก้ไขควบคุมให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง
๘. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้มอบหมายให้งานครูที่ปรึกษาเป็นหน่วยงานประสานงาน
เรื่องการดูแลผู้เรียนให้สามารถจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เรียนจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องใน
จานวน 5 ประเด็นดังนี้

1. ผู้เรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนกจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบหลักการทั่วไปใน
การปฏิบัติตน อีกทั้งรายละเอียดในด้านอื่นๆ ที่ต้องเกี่ยวข้อง
2. ผู้เรียนในทุกระดับชั้น จะต้องมีครู ที่ปรึกษาเพื่อเป็นการดูแลในระดับรายห้อง อีกทั้งมีตารางการพบ
ครูที่ปรึกษาในทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง
3. มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียนในทุกระดับชั้นปี
4. ผู้เรียนในทุกระดับชั้นสามารถยื่นความประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาได้ที่งานแนะแนวฯเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการให้ได้มากที่สุด
5. วิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการคัดกรองผู้เรียนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนงานและโครงการเพื่อรองรับภารกิจ 5 ประเด็นไว้อย่างครบถ้วน
โดยทุกโครงการได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณได้อย่างพอเพียง เพื่อที่จะได้สามารถดาเนินการได้ตามแผนการ
ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดการปฐมนิเทศจานวน 1 ครั้ง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาหรับ
ผู้เรียนใหม่ มีผู้เข้าปฐมนิเทศมากกว่า 80 %
2. วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาครบทุกชั้นเรียน และกาหนดตารางการเข้าพบนักเรียน
(Home Room) สั ปดาห์ ล ะ 1 ครั้ง ตลอดภาคเรียนรวม 17 ครั้ง ในแต่ล ะสั ปดาห์ให้ ครูที่ปรึกษาจัดส่ ง
เอกสารรายงานประจาสัปดาห์ งานครูที่ปรึกษารายงานฝ่ายบริหารตามลาดับ ครูที่ปรึกษาจัดส่งเอกสารคิดเป็น
100%
3. วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
ในการประชุมผู้ปกครองสามารถรับทราบนโยบายจากผู้บริหาร และข้อมูลของครูและผู้เรียนตั้งเป็นเครือข่ายที่
สามารถดูแลได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองเข้าประชุมมากกว่า80%
4. วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายงานแนะแนวฯให้เป็นหน่วยงานในการระดมเงินทุนการศึกษาจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาของวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคคลทั่วไปที่มีจิต
ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนการศึกษาในหลายลักษณะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสงค์ขอรับทุน
5. วิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการดูแลผู้เรียนโดยจัดระบบคัดกรองผู้เรียนโดยจัดตั้งโครงการเยี่ยมบ้าน
เพื่อให้ครูที่ปรึกษาสามารถรับทราบข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถคัดแยกผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่า
2.00 หรือผู้เรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
แหล่งข้อมูล
16. รายงานผลการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 1 ครั้ง และรายงานความคิดเห็นของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการปฐมนิเทศ จานวน 1 เล่ม

17. รายงานผลการจัดส่งเอกสารการเข้าพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห์ จานวน 17 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน รวม
เป็น 34 ครั้งต่อปีการศึกษา เอกสารแยกเป็นครูรายบุคคลและรายห้อง
18. รายงานผลการประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นระบบเครือข่ายในการดูแลผู้เรียน 1 เล่มต่อ 1 ภาคเรียน และ
เอกสารความคิดเห็นต่อการประชุมผู้ปกครองจานวน 1 เล่ม
19. แบบสรุ ป จ านวนทุ น การศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2555 และรายงานความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ พิ ธี
มอบทุนการศึกษา จานวน 1 เล่ม
20. แบบสรุปรายชื่อโครงการเยี่ยมบ้านที่มีต่อการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบบรายงานผลการประชุม
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 เพื่อหาทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และการจัดหาข้อมูลของ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีปัญญาเลิศ ให้กับหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อการกาหนดวิธีการส่งเสริมร่วมกัน
จานวน 1 ชุด
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 3.7
๑. งานครูที่ปรึกษาสามารถประสานระบบวิธีการดูแลผู้เรียนได้ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็นของการพิจารณา
๒. เอกสารประกอบมีทั้งคาสั่งแต่งตั้ง ตัวโครงการและงบประมาณ แบบสรุปงานตามสายการบริหาร ได้
ครบถ้วน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.7
๑. การอบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา เรื่องการดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงให้มากกว่าผู้มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00
เท่านั้น เช่น กลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่หอพัก กลุ่มเสี่ยงที่ต้องทางานนอกเวลาเพื่อหารายได้
๒. งานวิจัยและพัฒนาควรดาเนินการสารวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้เรียนเป็นภาพรวมเพื่อที่จะได้
เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก
วิทยาลั ย การอาชีพอู่ ทองได้มี ความตระหนักในการพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้ อม และภู มิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยงานที่เกี่ยวข้องได้
ร่วมกันคิดและวางแผนเขียนโครงการ จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาดังกล่าว
ความพยายาม
วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและห้องสมุด ได้เขียนและเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ลงในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ อู่ ท อง ได้ ร่ ว มกั น ด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม และภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยงานอาคารสถานที่ และงานวิทยบริการและห้องสมุด ได้เสนอโครงการใน
การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษา และการใช้ อ าคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติจานวน 3 โครงการ มีดังนี้
1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
1.2 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
1.3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
2. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันดาเนินการตามโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ซึ่งสอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีทั้ง 3 โครงการ
3. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้ องเรีย น ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ใน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านที่ 2 ความสะอาด
ด้านที่ 3 สภาพแวดล้อม
ด้านที่ 4 ผู้รับผิดชอบ
4. วิ ท ยาลั ย การอาชี พอู่ ท อง ได้ มีผ ลการประเมิน ความพึ ง พอใจต่ อสภาพแวดล้ อ มและภู มิทั ศ น์ข อง
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยรวมเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 3.86 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดมีดังนี้
ด้าน
1. สิ่งอานวยความสะดวก
2. ความสะอาด
3. สภาพแวดล้อม
4. ผู้รับผิดชอบ
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.99
4.06
3.44
3.96
3.86

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก

5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้นาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะจากการดาเนิน
โครงการ จานวน 3 โครงการ ในปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยบริการ ต่อไปในปีการศึกษา 2556

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหล่งข้อมูล
1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. ภาพถ่ายแสดงการดาเนินโครงการและกิจกรรม
4. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการและกิจกรรม
5. รายงานการประเมินความพึงพอใจ
6. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 3.8
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายและผู้เรียน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.8

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่าย
เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป
ความพยายาม

1. เก็บข้อมูลจากจานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขางาน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
2. เก็บข้อมูลจานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางานที่มีความเพียงพอ
3. เก็บข้อมูลจากจานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่อยู่ในสาขาวิชา/สาขางานมีความทันสมัย
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความเหมาะสมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ของวิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ได้มีการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ตามแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพสูงไว้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและในการฝึก
ภาคปฏิบั ติวิช าชีพ สามารถใช้งานได้น าน ทนทานต่อการฝึ กภาคปฏิบัติ เพื่อลดปัญหาการเสื่ อม ช ารุด การ
หยุดชะงักระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดหาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย และที่
ใช้โ ดยทั่ว ไปในท้องถิ่น เพื่อผู้ เรีย นจะได้ มีแนวทางในการทางานได้ตามสายวิช าชีพ ตลอดจนมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบอายุการใช้งานครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการและดูแลรักษาซ่อมแซม รวมทั้งให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
แหล่งข้อมูล
๑ พัสดุ
๒ แผนกวิชา
๓ ห้องทฤษฎี
๔ ห้องปฏิบัติการ
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 3.9
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์มีความทันสมัย และสามารถนาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตาม
สาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยการสนับสนุนด้ านงบประมาณและการจัดทาโครงการพัฒนา
บุคลากรทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูและเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง กาหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการภายในวิทยาลัย ฯอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนในแต่ละแผนกวิชาหรือบุคลากรในแต่ละสายงานได้ไปศึกษาดูงาน อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
การจัดให้ มีการบริ การตรวจสุขภาพประจาปีแก่บุคลากรทุกคนเป็นประจาทุกปี การจัดส่งครูเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจาปี จัดห้องหรือสานักงานประจา
งานต่างๆ ที่เป็นสัดส่วนและมีสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จัดพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์
สาหรับบุคลากรอย่างเพียงพอ มีห้องรับประทานอาหารสาหรับบุคลากรแยกเป็นสัดส่วนจากของนักเรียน นักศึกษา
จัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ได้อย่างเหมาะสมสวยงามเพื่อเป็นสถานที่ผ่อนคลาย มีการส่งเสริมประเพณี
การทาบุญในเทศกาลสาคัญๆ การแข่งขันกีฬา การบริจาคโลหิต เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้ร่วมกันดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกปีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังตาราง
สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ที่ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการให้ความรู้จรรยาบรรณ
บุคลากร
ปี 2555
หมายเหตุ
ผู้บริหารและครู
ผู้บริหาร
3
ครูทั้งหมด
7
พนักงานราชการ
13
ครูพิเศษสอน
18
รวม
41
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
24
รวม
24
รวมบุคลากรทั้งหมด
65
ร้อยละที่ได้รับการพัฒนา
100
ร้อยละ
100

สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ที่ได้รับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับสถานศึกษาอื่น
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
หน่วยงาน
ปี 2555
หมายเหตุ
1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1
2. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
1
3. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
1
รวมบุคลากรทั้งหมด
3
ร้อยละที่ได้รับการพัฒนา
100
ร้อยละ
100

สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ระดับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
บุคลากร
ปี 2555
หมายเหตุ
หนึ่งแสนครูดี
6
ครูผู้สอนดีเด่น
5
ผู้บริหารปฏิบัติงานดีเด่น
2
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น
4
รวมรางวัลครู
17
ครูทั้งหมด
38
ร้อยละ
44.73
ครูและบุคลากรทั้งหมด
65
ร้อยละ
26.15

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
แหล่งข้อมูล
1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. แบบสารวจความต้องการพัฒนาตนเอง
3. สรุปผลสารวจความต้องการพัฒนาตนเอง
4. ทาเนียบบุคลากรทั้งหมด
5. แผนพัฒนาบุคลากร
6. สรุปข้อมูลการไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สรุปโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
8. บันทึกการประชุมชี้แจง อบรม บุคลากรทางการศึกษา
9. สรุปข้อมูลบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
10. ภาพกิจกรรม
11. รายงานสรุปการศึกษาดูงาน
12. หลักฐานการตรวจสุขภาพประจาปี
13. หลักฐานการประกันอุบัติเหตุ
14. หลักฐานการประกันสังคม
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 3.10
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง
5 ข้อ โดยเน้นการพัฒนาครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีความตระหนักในการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยได้
ร่วมกันคิดและวางแผน ประชุม แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับงานที่เกี่ยวข้องในด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการจัดทาโครงการและ
งานวิจัย เพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจาปี

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยฝ่ายบริหาร งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งาน
การเงิน และงานการบัญชี ได้ร่วมกันบริหารการเงินและงบประมาณอย่างเป็นระบบ ในด้าน วัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการจัดทาโครงการและงานวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันบริหารการเงินและงบประมาณ โดยมีงบดาเนินการซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2555 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงงบดาเนินการในรอบปีการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่

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

งบดาเนินการ (บาท)
700,260.73
5,400.00
649,735.44
759,234.31
1,160,568.18
3,037,952.90
149,151.12
595,940.29
531,346.46
728,636.94
334,972.90
8,653,199.27

จากตารางที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้ร่วมกันบริหารการเงินและงบประมาณ โดยมีงบดาเนินการซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของวิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่า
เสื่ อ มราคา เงิ น เดื อ นและวิ ท ยฐานะของครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
8,653,199.27 บาท
1. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษาของสาขาวิชา

ค่าวัสดุฝึก /วัสดุการศึกษา
1. แผนกช่างยนต์
2. แผนกช่างซ่อมบารุงฯ
3. แผนกช่างเชื่อมโละหะ
4. แผนกช่างไฟฟ้า
5. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. แผนกก่อสร้าง
7. แผนกพณิชยการ
8. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

ภาคเรียนที่
1 / 2555
56,151.00
31,830.00
19,416.00
31,645.00
19,905.00
3,210.00
17,704.00
33,850.00
213,711.00

ภาคเรียนที่
2 / 2555
50,000.00
25,280.00
15,000.00
33,940.00
24,740.00
13,416.00
20,000.00
46,570.00
228,946.00

รวม
ทั้งปีการศึกษา
106,151.00
57,110.00
34,416.00
65,585.00
44,645.00
16,626.00
37,704.00
80,420.00
442,657.00

จากตารางที่ 2 วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา ของทุก แผนกในรอบปี
การศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 442,657.00 บาท นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้มีรายจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าวัสดุฝึกและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
รายการค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา
ยอดยกมา
2. ค่าวัสดุเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รวมรายจ่ายทั้งหมด

รายจ่าย (บาท)
442,657.00
456,703.57
899,360.57

จากตารางที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ใน
รอบปีการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 899,360.57 บาท

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
งบดาเนินการ

รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
สาหรับการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

8,653,199.27

899,360.57

10.39

จากตารางที่ 4 เมื่อคิดเทียบกับงบดาเนินการ วิทยาลัย การอาชีพอู่ทองมีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 899,360.57 บาท คิดเป็นร้อยละ
10.39
2. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิตจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
ค่าวัสดุฝึก /วัสดุการศึกษา
1. แผนกช่างยนต์
2. แผนกช่างซ่อมบารุงฯ
3. แผนกช่างเชื่อมโลหะ
4. แผนกช่างไฟฟ้า
5. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. แผนกก่อสร้าง
7. แผนกพณิชยการ
8. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต จากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
63,690.60
34,266.00
20,649.60
39,351.00
26,787.00
9,975.60
22,622.40
48,252.00
265,594.20

จากตารางที่ 5 วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้ วัสดุฝึกใน
การจัดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 265,594.20 บาท

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิตจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
ค่าวัสดุฝึก

รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต จากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

899,360.57

265,594.20

29.53

จากตารางที่ 6 เมื่อคิดเทียบกับค่าวัสดุฝึกแล้ว วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 265,594.20 บาท
คิดเป็นร้อยละ 29.53
3. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2. การบริการวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปี

รายจ่าย
812,437.03
375,248
1,187,685.03

จากตารางที่ 7 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 1,187,685.03 บาท
ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
งบดาเนินการ

ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ

ร้อยละ

8,653,199.27

1,187,685.03

13.72

จากตารางที่ 8 เมื่อคิดเทียบกับงบดาเนินการแล้ว วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายค่า วัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 1,187,685.03บาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.72
4. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงรายจ่ายเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. โมบายถูพื้น
2. เครื่องบดปลาหมึกย่าง One step
3. กระดาษจากมูลวัว
4. ปั๊มทดสอบรอยรั่วระบบปรับอากาศ
5. สมุนไพรหอม
6. ลูกประคบสมุนไพรจากเม็ดมะค่า
7. การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดกาแฟ
8. ถังอบไอน้าเชื้อเห็ดและในโรงเรือนประหยัดพลังงาน
9. ชอล์กเปลือกไข่มด
10. Cool case server
11. รถบังคับวิทยุส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12. เครื่องย่อยเศษพืชทางการเกษตรและผสมปุ๋ยหมัก
13. ชุดถอดลูกปืนหัวเกียร์
14. การประดิษฐ์จากขวดพลาสติก
15. โรงเรือนเพาะเห็ดชนิดน็อคดาวน์
16. โครงงานวิทย์เตาแกลสชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้
17. เฉากลวยไฮโซ
18. ฮอร์โมนเพิ่มผลผลิต
19. แม่แรงยกเครื่องแบบไฮดรอลิกส์ทางานด้วยไฟฟ้า
20. ชุดสาธิตระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์
22. ชุดสาธิตระบบส่งกาลังแบบอัตโนมัติ
23. ชุดสาธิตเทอร์โบชาร์จฝ่า

รายจ่าย
20,000.00
8,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
8,000.00
5,000.00
12,000.00
25,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
35,932.00
5,000.00
5,000.00
10,300.00
950.00
5,130.00
2,500.00

24. เครื่องยกเกียร์แบบกลไกมอเตอร์ไฟฟ้า
25. ชุดสาธิตระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
26. แท่นถอดสปริงโช้คอัพแบบใช้มอร์เตอร์ไฟฟ้า
27. ชุดสาธิตระบบน้ามันเชื้อเพลิง
27. ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
28. เครื่องถอดสปริงโช้ค
29. อุปกรณ์ช่วยถอดลูกปืนเพลาข้าง
30. ชุดทดสอบรอยรั่วในคอยล์เย็น

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
31. ชุดสาธิตคอมเพลสเซอร์
32. อุปกรณ์ไล่ลมเบรกแบบสุญญากาศ
33. สื่อการสอนระบบสัญญาณกันขโมยรถยนต์
34. แผงวงจรไฟฟ้าระบบแกลสรถยนต์ LPG (ระบบดูด)
35. การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องประชาคมอาเชียน
36. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์องการบริหารเทศบาลตาบลอู่ทอง
37. การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องรอบรู้พอเพียงกับแองกี้เบิร์ด
38. การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องฝนหลวงเพื่อปวงชน
39. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บารุง
40. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานีตารวจภูธรอู่ทอง
41. การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องกบจอมเซ่อ
42. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้าแคว
43. การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
44. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลดอนคา
45. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
46. เขียนโปรแกรมเรื่องระบบการบริหารรีสอร์ท
47. การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องสือการเรียนการสอน Hardware Computer
48. สื่อการเรียนการสอน การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
49. เครื่องตากเอนกประสงค์แบบอัตโนมัติ
50. เครื่องปล่อยโรลสายไฟควบคุมด้วยระบบมอเตอร์
51. ปั๊มน้าพุพลังงานแสงอาทิตย์

2,616.00
5,700.00
8,120.00
5,050.00
8,747.00
6,690.00
2,015.00
2,750.00

รายจ่าย
3,245.00
2,650.00
5,086.00
1,916.00
4,000.00
2,800.00
3,500.00
3,500.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
4,300.00
3,360.00
3,000.00
2,400.00
2,500.00
3,500.00
3,500.00
7,000.00
10,000.00
12,000.00

52. ชุดฝึกเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
53. ชุดฝึกวงจรเปิดปิดสวิตช์ ด้วยแสง LED
54. ชุดฝึกเปรียบเทียบแสงสว่างจากหลอดไฟ
55. เครื่องปอกไข่ต้ม
56. เครื่องเติมน้ามันเกียร์และเฟืองท้ายรถยนต์
57. เครื่องทาความสะอาดกระจก
58. เครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานน้า
59. จักรยานผลิตพลังงานไฟฟ้า
60. การศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา วก.อู่ทอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
61. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอนในแผนกวิชา พาณิชยการของ วก.อู่ทอง
62. ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกเรียนของนักเรียนนักศึกษา วก.อู่ทอง
63. การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาวก.อู่ทอง
64. เครื่องร่อนทราย
65. เครื่องโม่เมล็ดข้าวโพด
66. เครื่องม้วนเก็บสายน้าหยด

5,000.00
5,000.00
10,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,500.00
12,000.00
3,100.00
2,550.00
3,100.00
3,150.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00

รายการ/กิจกรรม/โครงการ

รายจ่าย

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปี

3,000.00
4,000.00
6,000.00
4,000.00
3,000.00
434,657.00

67. เครื่องผสมสี
68. เครื่องบีบอัดเศษกลึง
69. เครื่องฟลอกเปลือกมะพร้าว
70. เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด
71. เครื่องหั่นตะไคร้

จากตารางที่ 9 วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดทาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 434,657.00 บาท
ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของรายจ่ายเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
รายจ่ายเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งบดาเนินการ
ร้อยละ
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
8,653,199.27

434,657.00

5.02

จากตารางที่ 10 เมื่อคิดเทียบกับงบดาเนินการแล้ว วิทยาลัย การอาชีพีอู่ทอง มีรายจ่ายในการ จัดทา
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 193,923.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.02
5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงรายจ่ายในการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรมพัฒนาผู้นาตามธรรมชาติ
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3. โครงการอนุรักษ์การทาขนมไทย
4. โครงการพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
5. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
6. โครงการวันปิยมหาราช
7. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
8. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์56
9. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
10. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 56
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
12. โครงแข่งขันกีฬาสีภายใน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปี

รายจ่าย
2,300.00
3,800.00
3,000.00
1,646.00
20,000.00
1,000.00
900.00
3,566.00
42,588.00
5,000.00
2,000.00
347,000.00
432,800.00

จากตารางที่ 11 วิทยาลัย การอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2555 ทั้ ง หมด
432,800.00บาท
ตารางที่ 12 แสดงร้อยละของรายจ่ายในการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
งบดาเนินการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

ร้อยละ

8,653,199.27

432,800.00

5.00

จากตารางที่ 12 เมื่อคิดเทียบกับงบดาเนินการแล้ว วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีรายจ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจ กรรม ด้านการปลู กฝั งจิ ตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในรอบปี
การศึกษา 2555 ทั้งหมด 432,800.00บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหล่งข้อมูล
1. รายงานผลการบริหารงบประมาณประจาปีการศึกษา 2555
2. รายงานผลรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
3. รายงานผลรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
4. รายงานผลรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. รายงานผลรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
6. รายงานผลรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 3.11
วิทยาลัยการาอาชีพอู่ทอง มีการบริหารการเงินและงบประมาณ ในด้านวัสดุฝึ ก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการจัดทาโครงการและงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.11

-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีการกาหนดแผนงาน/โครงการด้านการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานภายใน และภายนอก โดยมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินในแผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม
1. ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน ดาเนินงานโดยมีการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. จั ด ท าแบบฟอร์ ม เพื่ อ ให้ ฝ่ าย/แผนก/งาน บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การระดมทรั พ ยากรบุ ค คล เงิ น
เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ที่ได้รับจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. นาข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจัดแยกประเภทตามทรัพยากรที่ระบุ โดยแบ่งเป็นทรัพยากรจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. สรุปข้อมูล นับจานวน และประเมินตามเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ แหล่งข้อมูลในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ บุคคล หน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง สรุปเป็นจานวนครั้งได้ดังนี้
ตารางแสดงจานวนคน – ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละสาขาที่เปิดสอน ระดับ ปวช.
ลาดับ
จานวน จานวน คิดเป็น
สาวิชา/สาขางาน
ที่
คน
ชั่วโมง ร้อยละ
1. สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
2
21
100
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
100
3
14
3. สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
100
1
20
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
100
2
20
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
100
2
20
5. สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
100
1
14
6. สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
100
4
20
- สาขางานการขาย
100
4
20
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100
1
23.5
รวม
20 172.5 100

ระดับ
คะแนน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตารางแสดงจานวนคน – ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละสาขาที่เปิดสอน ระดับ ปวส.
ลาดับ
สาวิชา/สาขางาน
ที่
1. สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
3. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จานวน จานวน
คน
ชัว่ โมง

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ
คะแนน

2

21

100

ดีมาก

3

14

100

ดีมาก

2

20

100

ดีมาก

2

20

100

ดีมาก

4
4
1
18

20
20
23.5
138.5

100
100
100

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

100

ตารางสรุปจานวนการระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
การระดมทรัพยากร (เงินวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์)
จานวนครั้ง
ภายในสถานศึกษา
ภายนอกสถานศึกษา
5
รวม
5

ลาดับที่
1
2

ตารางสรุปจานวนสถานที่ประกอบการที่มีส่วนร่วม
ในการศึกษากับสถานศึกษา
หลักสูตร
จานวนสถานประกอบการ
ที่ร่วมจัดการศึกษา
ระดับ ปวช.
40
ระดับ ปวส.
38
รวม
78

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
แหล่งข้อมูล
1. แผนปฏิบัติงานสถานศึกษา
2. โครงการตามแผน
3. คาสั่ง
4. แผนกวิชา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 3.12
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.12
-

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้
3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย

3.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

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

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ค่า ของการ
ประเมิน
คะแนน ดาเนินงาน

5
ดีมาก
4
3
2
1
5
4
3
2



ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
3.3 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
พัฒนาสถานศึกษาตาม
ดี
อัตลักษณ์
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
3.4 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารงานและภาวะผู้นาของ
ดี
ผู้บริหารสถานสถานศึกษา
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
3.5 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ดี
สารสนเทศของสถานศึกษา
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น (1)

3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง

3.7 ระดับคุณภาพในการ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ค่า ของการ
ประเมิน
คะแนน ดาเนินงาน
1

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

5
4
3
2
1



ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1



ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1



ดีมาก

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

5
4
3
2
1



ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

5



ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

จัดระบบดูแลผู้เรียน

เกณฑ์การตัดสิน

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
3.8 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
ดี
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
พอใช้
และการใช้อาคารสถานที่
ต้องปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ต้องปรับปรุง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
เร่งด่วน
3.9 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ดี
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
3.10 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ดี
ศึกษา
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

3.11 ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ

ดีมาก
ดี

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ค่า ของการ
ประเมิน
คะแนน ดาเนินงาน
4
3
2
1

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1



ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1



ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1



ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

5
4



ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
3.12 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
ดี
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
พอใช้
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ค่า ของการ
ประเมิน
คะแนน ดาเนินงาน
3
2
1
5
4
3
2
1

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 , 3.11 ,3.12
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-



ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมี ส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจของกับผู้รับบริการ
ความพยายาม สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางานและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจังหวัดสุพรรณบุรี จากโครงการบริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาผู้เรียนจากการได้ฝึกประสบการณ์จริง สารวจความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย วางแผนดาเนินงาน จัดทาคาสั่งดาเนินงานตามแผนและประเมินผลโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดาเนินงานในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป นักเรียน
นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีข้อมูลที่จะนามาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมและทั่วถึงโดยมีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังตาราง

สรุปผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2555
สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม/ต่อปี)

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล 1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
สาขาวิชาพณิชยการ
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
- สาขางานการบัญชี
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
- สาขางานการขาย
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
รวม ระดับ ปวช.

จานวน
จานวน
ผู้เรียน
ผู้เรียน
ร้อยละ
ที่เข้าร่วม
ทั้งหมด
กิจกรรม
240

180

75.00

65

50

76.92

12

8

66.66

120

95

79.16

54

40

74.07

11

8

72.72

37

28

75.67

33

25

75.75

27

20

74.07

156

115

73.71

755

569

75.36

สรุปผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2555
สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี)

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
3.โครงการอาชีวร่วมด้วยประชาชน

จานวน
จานวน
ผู้เรียน
ผู้เรียน
ร้อยละ
ที่เข้าร่วม
ทั้งหมด
กิจกรรม

33

25

75.75

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ

11

11

100

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่

36

30

83.33

7

7

100

-

-

-

10

10

100

56

40

71.42

153
908

123
692

80.39
76.21

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการบริการวิชาชีพ
รวม ระดับ ปวส.
รวม ระดับ ปวช. และ ปวส.

การมีส่วนร่วมของครู
สาขาวิชา/สาขางาน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม/ต่อปี)
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
3.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
3.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
3.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
ครูที่เข้าร่วม ร้อยละ
ครูทั้งหมด
กิจกรรม
5

5

100

3

3

100

2

2

100

4

4

100

3

3

100

2

2

100

2

2

100

5

5

100

4

4

100

6

6

100

36

36

100

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรม
จานวน
จานวนบุคลากร
บริการวิชาการและวิชาชีพ
บุคลากรทั้งหมด
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี)
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
65
60
3.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
แหล่งข้อมูล
1. แผนกวิชา
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
4. งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 4.1
สถานศึกษามีการให้บริการวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้4.1
-

ร้อยละ

92.30

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้
4.1 ระดับคุณภาพ
ในการบริหาร

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ค่า
คะแนน ดาเนินงาน

5
4

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้
จัดการ การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ค่า
คะแนน ดาเนินงาน
3
2
1

ผลการ
ประเมิน

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยช
ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน
ความตระหนัก จัดทาโครงการพัฒนางานด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียนเข้าแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ
ความพยายาม จัดทาคู่มือการเขียนรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให้ครูผู้สอนเพื่อเผยแพร่แก่
ผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์
ติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ตารางแสดงจานวนผลงานได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ระดับ ปวช. 3
จานวนผลงานที่ได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล/ระดับ
จานวน
คุณภาพผลงาน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
ผู้เรียน
ระดับ
ระดับ
สาขางาน
ทั้งหมด 3
ระดับ
ภายใน
ชุมชน/
ระดับชาติ รวม
คน : ชิ้น
ภาค
สถานศึกษา
จังหวัด
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
40:3
14
14
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
14:3
5
5
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
25:3
9
9
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
9:3
3
3
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
4:3
2
2
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
14:3
5
5
- สาขางานการขาย
7:3
3
3
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38:3
13
13
รวม
151:3
54
54

ตารางแสดงจานวนผลงานได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ระดับ ปวส. 2
จานวนผลงานที่ได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล/ระดับ
จานวน
คุณภาพผลงาน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
ผู้เรียน
ระดับ
ระดับ
สาขางาน
ทั้งหมด 2
ระดับ
ภายใน
ชุมชน/
ระดับชาติ รวม
คน : ชิ้น
ภาค
สถานศึกษา
จังหวัด
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
19:2
10
10
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
6:2
3
3
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
12:2
6
6
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
7:2
4
4
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
9:2
5
5
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21:2
11
11
รวม
74:2
39
39

ตารางแสดงจานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
จานวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
ระดับภายใน ระดับชุมชน/
สาขางาน
ระดับภาค ระดับชาติ
สถานศึกษา
จังหวัด
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
2
2
1
1
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
2
2
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1
1
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
1
1
- สาขางานการขาย
3
3
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
9
9
1
1

รวม

6
4
2
2
6
20

ตารางแสดงจานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
จานวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
ระดับ
ระดับชุมชน/
สาขางาน
ภายใน
ระดับภาค ระดับชาติ
จังหวัด
สถานศึกษา
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
1
1
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
1
1
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2
2
1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
1
1
1
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
3
1
รวม
8
8
3
-

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

รวม

2
2
5
3
7
19

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหล่งข้อมูล
1. แผนกวิชา
2. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. ครูผู้สอนโครงการวิชาชีพ
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนทาโครงการวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยครูสู่แผนปฏิบัติการ ประจาปี
การศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ
ความพยายาม
1. กาหนดปฏิทินการส่งวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยสถาบันของครูผู้สอน
2. จัดทาคู่มือการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอนทุกคน
3. ตรวจและส่งผลการให้คะแนนย้อนกลับครูผู้สอนเพื่อปรับปรุงงานในครั้งต่อไป
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผลงานของครูผู้สอนปรากฏดังนี้
ตารางแสดงจานวนผลงานได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล/
ระดับคุณภาพผลงาน ของครู
จานวนผลงานที่ได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล/ระดับคุณภาพ
ผลงาน
แผนกวิชา
จานวนครู
ระดับ
ระดับชุมชน/
ภายใน
ระดับภาค ระดับชาติ รวม
จังหวัด
สถานศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์
5
10
10
แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ
3
6
6
แผนกวิชาช่างเชื่อม
2
4
4
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4
8
8
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
6
6
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2
4
4
แผนกวิชาพาณิชยกรรม
5
10
10
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
8
8
แผนกวิชาสามัญ
6
12
12
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
4
4
รวม
36
72
72

ตารางแสดงจานวนผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ของครู
จานวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับ
แผนกวิชา
จานวนครู ระดับภายใน
ชุมชน/ ระดับภาค ระดับชาติ
รวม
สถานศึกษา
จังหวัด
แผนกวิชาช่างยนต์
5
3
1
1
1
3
แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ
3
แผนกวิชาช่างเชื่อม
2
1
1
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4
2
2
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
2
2
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2
แผนกวิชาพาณิชยกรรม
5
3
3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
1
1
แผนกวิชาสามัญ
6
3
3
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
2
2
รวม
36
17
1
1
1
17
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
แหล่งข้อมูล
1. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. แผนกวิชา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ครูผู้สอนส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ทุกคน
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้
5.1 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิจัยของผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิจัยของครู

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 , 5.2
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ค่า
คะแนน ดาเนินงาน
5

4
3
2
1
5
4
3
2
1



ผลการ
ประเมิน
ดี

ดี

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า น การรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และส่ ง เสริ ม กี ฬ าและ
นันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการด้าน
การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุ ก คน และผู้ เ รี ย นทุ ก คนเข้ า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ มี ต่ อ ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง
ศาสนา ศิล ปะ วัฒนธรรม ตามแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ คือ เก่ง ดี และมีความสุข
ความพยายาม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกฝังจิตสานึกที่มีต่อด้าน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกสาขาวิชา ผู้เรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ได้รับการส่งเสริมครบทุก
ด้าน ซึ่งปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยมี ส่วน
ร่วมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จานวน 7 โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน สถานประกอบการที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับดีมาก

ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ครู อาจารย์/
นักเรียน – นักศึกษา
บุคลากร
ลาดับ
ระยะเวลา/สถานที่
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
ปฏิบัติงาน
เข้าร่วม
เข้าร่วม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
1 โครงการบูรณะศาสนสถาน
38
38
908
150
วันที่ 26 ก.ค. 55
ณ. วัดโคกสาโรง
2 โครงการแห่เทียนพรรษา
38
38
908
600
วันที่ 31 ก.ค. 55
ณ. วัดโคกสาโรง
3 โครงพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระ
65
65
908
600
วันที่ 10 ส.ค. 55
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์
ณ. วิทยาลัย
พระบรมราชินีนาถ
การอาชีพอู่ทอง
4 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
38
38
690
600
วันที่ 28 พ.ย. 55
ณ. สนามทีว่าการอาเภอ
อู่ทอง
5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
38
38
690
300
วันที่ 29 พ.ย. 55
ณ. วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
6 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
65
65
690
690
วันที่ 4 ธ.ค. 55
ณ. วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
7 โครงการพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในวัน 65
65
690
690
วันที่ 28 ธ.ค. 55
ขึ้นปีใหม่
ณ. วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1

แหล่งข้อมูล
1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ทุกแผนกวิชา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 6.1
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นถึงความตระหนักในการจัดกิ จกรรมโครงการด้าน
การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคน และผู้ เรีย นทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลู กฝั งจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ตาม
แนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ เก่ง ดี
และมีความสุข
ความพยายาม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกฝังจิตสานึกที่มีต่อด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกสาขาวิชา ผู้เรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ได้รับการ
ส่งเสริมครบทุกด้าน ซึ่งปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับชมรม
วิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของ ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จานวน 5 โครงการ
2. ชุมชน สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีมาก
กิจกรรมประเภทชมรมวิชาชีพ
ตารางสรุปจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครู – อาจารย์
นักเรียน -นักศึกษา
ลาดับ
ระยะเวลา/สถานที่
โครงการ/กิจกรรมงาน
เข้าร่วม
เข้าร่วม
ที่
ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
1. โครงการ Big cleaning Day
38
38
908
600
วันที่ 26 มิ.ย. 55
ณ.วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
2. โครงการแห่เทียนพรรษา
38
38
908
600
วันที่ 15 ส.ค. 55
ณ. วัดโคกสาโรง
3. โครงการบูรณะศาสนสถาน
38
38
908
600
วันที่ 3 ก.ย. 55
ณ. วัดโคกสาโรง
4. โครงการอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 38
38
690
300
17 ม.ค. 55

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรมงาน

5.

สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก

 ดี

ครู – อาจารย์
นักเรียน -นักศึกษา
เข้าร่วม
เข้าร่วม
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ

38

 พอใช้

38

690

 ต้องปรับปรุง

300

ระยะเวลา/สถานที่
ปฏิบัติงาน
ณ. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
วันที่ 15 พ.ย. 55
ณ. วัดโคกสาโรง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
แหล่งข้อมูล
๕ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๖ ทุกแผนกวิชา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 6.2
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการด้าน
การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคน และผู้ เรี ย นทุกคนเข้าร่ ว มโครงการ กิจกรรม การปลู กฝั งจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ตาม
แนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ เก่ง ดี
และมีความสุข

ความพยายาม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกฝังจิตสานึกที่มีต่อด้านการกีฬาและนันทนาการ ทุกสาขาวิชา ผู้เรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ได้รับการ
ส่งเสริมครบทุกด้าน ซึ่งปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ 1. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ จานวน 5 โครงการ
2. ชุมชนและสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการปลูกฝังจิตสานึกด้านกีฬาและนันทนาการ
ในระดับมาก
ตารางสรุปจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ
ครู – อาจารย์
นักเรียน – นักศึกษา
ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม/งาน
เข้าร่วม
เข้าร่วม
ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
1.
โครงการประกวดร้องเพลง
38
38
908
600
วันที่ 5 ก.ค. 55
ณ. วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
2.
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพครั้งที่
38
38
908
600 วันที่ 9 ก.ค. -23 ส.ค. 55
7
ณ. วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
3.
โครงการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง
38
38
908
600
วันที่ 30 ส.ค. 55
ณ. วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
4.
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
65
65
690
690
วันที่ 25-27 ธ.ค. 55
ณ. วิทยาลัยการอาชีพอู่
ทอง
5.
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
38
38
690
200
วันที่ 21 ก.พ. 56
ณ. วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1

แหล่งข้อมูล
1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ทุกแผนกวิชา
เด่นตามตัวบ่งชี้ 6.3
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสานึกด้านกีฬาและนันทนาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 6.3
การเพิ่มจานวนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในรูปชมรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นถึงความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการด้าน
การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ เก่ง ดี
และมีความสุข
ความพยายาม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกฝังจิตสานึกที่มีต่อด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกสาขาวิชา ผู้เรียนทุกคนและทุกสาขาวิชา ได้รับ
การส่งเสริมครบทุกด้าน ซึ่งปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับ
ชมรมวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ 1. วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
๑ โครงการ
2. ชุมชน สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการปลูกฝังจิตสานึกปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก
ตารางสรุปโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครู อาจารย์/
นักเรียน – นักศึกษา
ระยะเวลา/
บุคลากร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
สถานที่
ที่
เข้าร่วม
เข้าร่วม
ปฏิบัติงาน
ทัง้ หมด
ทั้งหมด
โครงการ
โครงการ
1.
กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้าน 65
65
908
690 วิทยาลัยการอาชีพ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อู่ทอง

หมาย
เหตุ

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
แหล่งข้อมูล
1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. แผนกวิชา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 6.4
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสานึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ควรเพิ่มโครงการ การดาเนินกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสานึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย ในแต่ละปีการศึกษา
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

6.1 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ดี
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
พอใช้
ส่งเสริมการปกครองระบอบ ต้องปรับปรุง
ประชาธิปไตยอันมี
ต้องปรับปรุง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
เร่งด่วน
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
ดี
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่า
คะแนน
5
4
3
2
1

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน



ดีมาก



ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้

6.3 ระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

6.4 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคุณภาพ
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.2 , 6.3, 6.4
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-

ค่า
คะแนน

ผลสัมฤทธิ์
ของการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน



ดีมาก



ดี

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ด าเนิ น งานตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก สถานศึกษา จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ในการเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทใน
การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ดังนี้
1. สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึ ก ษาของการอาชี ว ศึ ก ษา ปี 2555 ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด รวมทั้ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการวิทยาลัยฯ และประธานคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2555-2557
โดยการมีส่วนร่วมของฝ่าย เพื่อให้แผนมีความครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งการจัดการศึกษา การบริการ กิจกรรมต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาพัฒนาเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ในทุกฝ่าย
4. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินวิทยาลัยฯ และ
แผนกวิชา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตลอดจนมีระบบของการรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการที่
ได้ปฏิบัติเป็นระยะ ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานที่ชัดเจน
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชา และรายบุคคล โดยทุกฝ่ายมีการจัดทา
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา นอกเหนือจากการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นระยะแล้ว
ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงานว่ามีจุดเด่ น จุดที่ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อหา แนวทางการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในด้านประชุม ชี้แจงการ
แสดงความคิดเห็น การนาเสนอผลข้อมูลด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการปรับและพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกภาคส่วนเป็นหลัก
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการดาเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนั้น ส่งผลให้สถานศึกษามีข้อมูลดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. คู่มือการประกันคุณภาพ
5. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการประจาปี

6. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา
8. รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล
9. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ซึ่ ง จากการที่ ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพในระดับมาก
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
แหล่งข้อมูล
๗ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๘ แผนกวิชา
๙ ฝ่าย/งาน
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 7.1
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. แผนกวิชามีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
3. ครูทุกคนมีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา ในรูปของการพัฒนา การกาหนดโครงการ/กิจกรรม การวิจัย และนาผล
มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความพยายาม สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในทุกฝ่าย งาน แผนกวิชา โดยทา
การสรุปผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
จากการที่สถานศึกษามีระบบและกลไกลการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผล
ให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ ดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.44

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
ระดับต้อง
ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
ระดับต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
ระดับ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่อยู่
ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่อยู่
ในระดับ
พอใช้

1.1,1.2,1.3,1.8
1.9,
2.1,2.2,2.3,2.5
3.1,3.2,3.3,3.4
3.5,3.6,3.7,3.8,
3.9,3.10,3.12
4.1
6.1,6.2,6.3

-

-

1.4

1.5,1.7

2.4
3.11

-

-

-

5.1,5.2
6.4
7.1,7.2

-

-

-

มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 - 29ตัวบ่งชี้
18 - 23 ตัวบ่งชี้
12 - 17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แหล่งข้อมูล
1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. แผนกวิชา
จุดเด่นตามตัวบ่งชี้ 7.2
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่1 การจัดการศึกษา
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ ส่งผลให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ ดี มีค่าคะแนนเท่ากับ
4.44
จุดที่ต้องพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2
-

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี้
7.1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกัน
คุณภาพ

7.2 ระดับคุณภาพใน
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พ.ศ.
2555

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก

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

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 29 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 , 7.2
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
-

ผลสัมฤทธิ์
ผลการ
ของการ
ค่า
ประเมิน
คะแนน ดาเนินงาน
5

4
ดี
3
2
1
5
4
3
2
1



ดี

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 4.1
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.8 , 1.9
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10
3.11 , 3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.2 , 6.3
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 , 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2
4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
-ไม่มี4.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับ ดังนี้ .4.1
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 , 1.7
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อ ให้ ก ารพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาในอนาคตเป็นไปอย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพบรรลุ เ ป้าหมายตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
2. จัดโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา
3. จัดโครงการพัฒนาระบบการควบคุมติดตามช่วยเหลือนักเรียน
4. จัดโครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

5. จัดโครงการจัดระบบครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน
6. จัดโครงการจัดอบรมครูที่ปรึกษา
7. จัดโครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ
8. จัดโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน
9. จัดโครงการพัฒนาระบบงานบัญชี
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1. จัดโครงการความรู้คู่คุณธรรมนาปฏิบัติ
2. จัดโครงการคุณธรรมนาความรู้
3. จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ
4. จัดโครงการไหว้ครูช่างและครูสามัญประจาการ ปีการศึกษา 2556
๕. จัดโครงการจัดนิทรรศกาลกาลเชิดชูเกียรติยกย่องคนดีด้านต่าง ๆ
๖. จัดโครงการผู้นาศาสนาสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
๗. จัดโครงการบูรณศาสนสถาน
๘. จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น
๙. จัดโครงการ กิจกรรม ๕ ส.
4.๒.๓ แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดโครงการนิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคน ทุกภาคเรียน
๓. จัดโครงการอบรมแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.๒.๔ แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย
๑.โครงการพัฒนาบุคลากรทาวิจัย
๒. โครงการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
4.๒.๕ แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
๑. โครงการบริการออกหน่วยชุมชน
๒. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )
๓. ฝึกอบรมวิชาชีพภายในสถานศึกษา ( คาบกิจกรรม) ปวช. และ ปวส.
๔. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
5. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์
4.๒.๖ แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
๑. จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของผู้เรียนและครู
๒. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้
๓. พัฒนาระบบวิทยบริการ

๔. จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษากระจายทั้ง ๒ ภาคเรียนทุกสาขาวิชา
4.๒.๗ แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. จัดหาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรให้มากขึ้น
๒. จัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๓. อบรมพัฒนาการจัดทาสื่อการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาต่อเพิ่มเติม
4.๒.๘ แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
๑. ติดต่อสถานประกอบการในการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
๒. นิเทศนักเรียน นักศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนการฝึกงานและการวัดผลประเมินผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุด
4.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.๓.๑. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ ในท้องถิน่
4.๓.๒ การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
4.๓.๓ เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูป
การเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
4.3.4 เอกสารทางวิชาการเพื่อรองรับ สนับสนุนการศึกษาวิจัยของครูผู้สอนในสถานศึกษา

