รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) และนโยบายด้ านการศึ ก ษาของรัฐ บาลให้ยึ ด
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันทางการศึกษา พัฒนาต่อเนื่องได้อย่างตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิ จฐานความรู้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้กาหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล สาหรับการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา จานวน ๗ มาตรฐาน ๔๓ ตัวบ่งชี้
วิท ยาลัยการอาชีพพระสมุ ทรเจดีย์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในและเตรียมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของวิทยาลัยฯ ที่จะดาเนินงานทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหาร
๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๑.๕ ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๖ ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ตอนที่ ๒ การดาเนินงานของสถานศึกษา
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ ๓ การดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาชีพสูส่ ังคม
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นาและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๘ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

หน้า
ก
ข
ค
๑
๑
๔
๕
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒
๑๔
๑๔
๒๕
๓๓
๕๒
๕๔
๕๘
๖๕
๖๙
๘๒
๘๒
๘๓
๘๖
๘๗

โครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2554
นายวิศาล เมืองไพศาล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

นายไวยโรจน์ โกบประยูร

นายไวยโรจน์ โกบประยูร

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศิรินภา อินอ่วม

นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบุคลากร

นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา
หัวหน้างานการเงิน

นางประภัสสร สายอุปราช
หัวหน้างานบัญชี

นายอานาจ สิทธิรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวสายฝน อินอ่วม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวจินดารัตน์ ศิริพิมพ์ไทย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน

นายอานาจ สิทธิรักษ์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นายประเสริฐ ยุทธสะอาด
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวดารารัตน์ เอ่งฉ้วน
หัวหน้างานวัดผลแลประเมินผลฯ

นายสุดสาคร พาติกบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายศิระ โหละบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

สารสนเทศ
นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่
หัวหน้างานความร่วมมือ

ว่าที่ร.ต.รัฐศักดิ์ โกบประยูร
หัวหน้างานปกครอง

นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ
นวัตกรรม
นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายศุภเกียรติ สิงห์หน

นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นางประภัสสร สายอุปราช

นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ

หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน

นางสาวจินดารัตน์ ศิริพิมพ์ไทย

นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสารี ผ่องสุวรรณ์

นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นางรุ่งทิวา โตจาสี
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

หัวหน้างานสื่อสารการเรียนการสอน

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันฺธ์

นางสาวสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้าแผนกพณิชยการ

ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปิด
ทาการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาพณิชยการ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีพื้นที่จานวน ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๕ ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๕๓-๗๘๔๗ โทรสาร ๐-๒๘๑๙-๕๒๗๗ Web Site : www.prasamutjd.ac.th
E – mail Address : prasamutjd@gmail.com
๑.๑.๓ สภาพชุมขน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้าเจ้าพระยา
และเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ – ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ – ๑๐๑ องศาตะวันออก
มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๔,๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗.๕๐ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอาเภอนี้ได้มาจาก
สมุทรเจดีย์ (พระเจดีย์กลางน้า) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบน
เกาะกลางแม่น้าเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๐ บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาของอาเภอนี้ เป็นที่ตั้งของป้อม
พระจุลจอมเกล้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤติการณ์
ร.ศ.๑๑๒ (ในปีเดียวกั น) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ทางกองทัพเรือยังได้นาเรือรบหลวงแม่กลองซึ่ง
อนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่ อกั บเขตบางขุนเที ยน เขตทุ่งครุ (กรุงเทพมหานคร) และอาเภอพระประแดง
มีคลองนา คลองสวน คลองกะออก คลองตาสน คลองกะออมใน คลองบางจาก และคลองท่าเกวียนเป็น
เส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอเมืองสมุทรปราการ มีแนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้น
แบ่งเขต
ทิศใต้ จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน มีคลองขุนราชพินิจใจเป็นเส้นแบ่งเขต

๑
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
พื้นที่ ส่วนใหญ่เ ป็นที่ ร าบลุ่ม แม่ น้า มี แม่ น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน มี ล าคลองมากมาย ใช้
ประโยชน์ทางคมนาคม และการขนส่งทางน้า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทางาน ทา
สวนและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและชุมชน
เมืองที่เกิดขึ้นใหม่
๒. บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม ลึก เหมาะแก่การทาป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง
๓. บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ สาหรับระบายน้า
และเก็บกักน้า อานวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การทานาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ตาบล (tambon) แต่ละตาบลแบ่ง
ออกเป็นหมู่บ้าน รวม ๔๒ หมู่บ้าน ได้แก่
๑. นาเกลือ
(Na Kluea)
๘ หมู่บ้าน
๒. บ้านคลองสวน
(Ban Khlong Suan)
๔ หมู่บ้าน
๓. แหลมฟ้าผ่า
(Laem Fa Pha)
๑๓ หมู่บ้าน
๔. ปากคลองบางปลากด (Pak Khlong Bang Pla Kot)
๔ หมู่บ้าน
๕ ในคลองบางปลากด (Nai Khlong Bang Pla Kot)
๑๓ หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ แห่ง ได้แก่
๑. เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลปากคลองบางปลากดทั้งตาบล
๒. เทศบาลตาบลแหลมฟ้ าผ่า ครอบคลุม พื้นที่บางส่วนของตาบลแหลมฟ้าผ่าและตาบล
ในคลองบางปลากด
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนาเกลือทั้งตาบล
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านคลองสวนทั้งตาบล
๕. องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลแหลมฟ้าผ่า (นอกเขต
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า)
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลในคลองบางปลากด
(นอกเขตเทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า)

๒
การคมนาคม
๑. การคมนาคมทางบก ได้ แ ก่ ถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ถนนประชาอุ ทิ ศ ถนนเลี ย บคลอง
สรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ
๒. การคมนาคมทางน้า ได้แก่ คลองสรรพสามิต คลองบางปลากด คลองสวน คลองขุน
ราชพินิจใจ แม่น้าเจ้าพระยา
๑.๑.๔ งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น ๑๑,๐๙๐,๗๗๑.๑๐ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๑
ตารางที่ ๑.๑ งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
๑. งบบุคลากร
(เงินเดือน , เงินประจาตาแหน่ง , เงินวิทยฐานะ , ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
๕,๓๔๐,๔๗๙.๓๖.๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ งบดาเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)
๒,๙๒๐,๒๐๐.๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓๐๘,๐๐๐.๓. ค่าเสื่อมราคม
๑๙,๗๐๑,๒๐๐.๕๑.๔. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
๔.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน
๓,๒๘๖,๘๙๕.๙๑.๔.๒ ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑,๙๓๙,๔๗๕.๑๙.๕. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
๕.๑ โครงการ Fix It Center
๘๖๑,๐๐๐.๕.๒ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
๓๐,๐๐๐.๕.๓ โครงการคุณธรรมนาความรูส้ ู่เศรษฐกิจพอเพียง
๓๒๕,๐๐๐.๕.๔ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
๗๘,๒๐๐.๕.๕ โครงการสร้างอาชีพเพือ่ ชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
๔๑๐,๘๐๐.๕.๖ โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๖๐,๐๐๐.๕.๗ โครงการปฏิรูปหลักสูตร
๒๐๐,๐๐๐.๕.๘ โครงการอุดหนุนองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
๔๐,๐๐๐.ฯลฯ
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น
๑๑,๐๙๐,๗๗๑.๑๐.-

๓
๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้
๑.๒.๑ จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๑.๒ ถึงตารางที่ ๑.๕
ตารางที่ ๑.๒ จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร
จานวนนักเรียน นักศึกษา
ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ ปวส.๑ ปวส.๒ เทียบโอนฯ
๔๕
๕๕
๓๐
๑๘
๖
๒๕
๖๖
๓๒
๓๕
๗
๑๖
๑๔
๘
๑๒
๑๑
๖
๒
๑๐
๑๒
๒๑
๑๒
๓
๕
๓๐
๒๘
๑๕
๑๒
๑๔
๕
๑๖๖ ๑๔๘ ๑๐๓
๔๖
๓๘
๕๔

แผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
การบัญชี
การขาย/การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

รวม
๑๗๙
๑๗๐
๔๙
๔๘
๕
๑๐๔
๕๕๕

ตารางที่ ๑.๓ จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน)
รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

๑/๒๕๕๔

ระยะสั้น

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานการบัญชี

รวม

๒๑
๒๒
๑๙

จานวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
๑๐
๑๐
๗
๗
๑๐ ๑๐

๖๒

๑๗

จานวนรายวิชา

๑๐

๒๗

๔

เชี่ยวชาญ

- - ๒ - - ๑ - - - - - - - - - - ๑ ๕ ๓
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

-

ปวส./อนุปริญญา

ม.ปลาย/ปวช.

ฝ่ายวิชาการ
๑
- - ๑ ๑ - - ๑
ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา
๑
- - ๑ - ๑ - - ๑
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๐ - - ๑๐ ๓ ๗ ๕ - ๔
รวมทั้งหมด
๑๒ - - ๑๒ ๓ ๙ ๕ - ๖
๑.๓ ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รวมคิด ร่วมทา
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)

สูงกว่า ป.ตรี

-

ปริญญาตรี

๓
-

- - - ๑ - - ๒

ม.ต้นหรือต่ากว่า

หญิง

ชาย

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจา

จานวน
(คน)

ข้าราชการ ก.พ.

ฝ่ายผู้บริหาร
๓
๓ - ๓ - - ๓
แผนกวิชา เครื่องกล
๕
๑ ๑ ๓ ๕ - - - ๕
แผนกวิชา ไฟฟ้าและ
๖
๒ ๑ ๓ ๖ - - - ๖
อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชา สามัญ
๕
๒ ๒ ๑ - ๕ - ๓ ๓
แผนกวิชา การขาย/การตลาด
๔
๑ ๓ - ๔ - ๔ แผนกวิชา การบัญชี
๒
- ๒ - ๒ - - ๒
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓
- ๓ ๑ ๒ - - ๓
แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน
๒
๑ - ๑ ๒ - - - ๒
รวมทั้งหมด
๓๐ ๑๐ ๙ ๑๑ ๑๗ ๑๔ - ๑๐ ๒๑
ตารางที่ ๑.๕ จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจานวนตามงาน สถานภาพ เพศ
สถานภาพ
เพศ
งานตามโครงการสร้างบริหารสถานศึกษา

ชานาญการพิเศษ

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/
ครู
ต่ากว่า
ครูผู้ช่วย
ชานาญการ

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

หญิง

ชาย

อัตราจ้าง

จานวน
(คน)

พนักงานฯ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

ข้าราชการ

ตารางที่ ๑.๔ จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการศึกษา

๑
๑

-

๕
๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
ในรอบปีการศึกษา)
วัน เดือน ปี
รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
นางสาวพัดชา อินทร์บุญ ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย ประเภทเดี่ยว ในงานฉลองครอบรอบ
๕๐ ปี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ประกาศนียบัตรฉบับนีร้ ับรองว่า “ ตู้เย็นรีดผ้า ” ผลงานสิง่ ประดิษฐ์โดย
นายมุสตอฟา การิมี และนายคมกฤษ จินะแปง นักเรียน ชั้น ปวช.๓
ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
อาจารย์ทปี่ รึกษานายวิโรจน์ คล่องแคล่ว ได้ผ่านการเสนอขายไอเดียใน
รายการสมรภูมิไอเดีย Brain child ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓
๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
ผลงานตู้เย็น เตารีด HOT&COOL ได้เข้าประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกียรติบัตรฉบับนีใ้ ห้ไว้เพื่อแสดง
ว่านายวิโรจน์ คล่องแคล่ว ร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู้เย็นรีดผ้า
HOT&COOL งาน “ มหกรรมอาชีวศึกษา ” R-Tech ๒๐๐๗ ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓D ระดับเหรียญทอง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๐
๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปี ๒๕๕๐
๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
ร่วมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านค้าปลีก
จากบริษัท ปัญญาภิวัฒน์ จากัด
๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุน
มารยาทไทยดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฯ

๗
วัน เดือน ปี
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๙ กันยายน ๒๕๕๓

๒๕ กันยายน ๒๕๕๓
๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
เข้าร่วมดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี
๒๕๕๒ ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ จากสานักงานความ
ร่วมมือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ปานสง่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ (ชาย) ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งไทยช่วยไทย ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาแชร์บอล ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ครูสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร ครูแผนกพณิชยการได้รับเกียรติเชิดชูเกียรติ ด้าน
การสอนดีเด่น (ด้านบูรณาการหลักสูตร ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับเกียรติบัตร “ ร่วมพัฒนาบ้านหนังสือวัดปานประสิทาราม ” ตาม
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม ประจาปี 2553
ได้รับเกียรติบัตร “ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา ๓D ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ ” รางวัลระดับเหรียญทอง จากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ได้รับเกียรติ “ การเข้าร่วมโครงการทาดีมีอาชีพ ” จากกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก
ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ คงบุญโสด ได้รับโล่เกียรติบัตร “ สนับสนุนกิจการ
ของตารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา ” จากกองบัญชาการตารวจนครบาล
ได้รับรางวัล “ เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ”
รางวัลที่ ๑ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี ๒๕๕๓
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวทในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๑ ดอกปีบเกมส์ ระหว่างวันที่
๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

๘
วัน เดือน ปี
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
๔ มกราคม ๒๕๕๖

รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๕๓ ”
นายจิรายุ สว่างภพ นักเรียนแผนกพณิชยการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ มวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นฟลายเวท การแข่งขันอาชีวเกมส์
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑จ-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลสถานศึกษาชมเชย ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผสู้ อนดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผสู้ อน
ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวอุษา เทพรักษ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตอาเซียน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ
นายณัฐดนัย สุทธิโชค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
นายจิรายุ สว่างภพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงไทยสากล
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และ รางวัลเหรียญทองแดง
ระดับภาค
นายการันต์ ชะดี และ นางสาววาสนา ทบวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียน Web page ระดับ ภาค
นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจาปี 2555
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยมาตรฐาน อันดับที่ 1 ระดับ
เหรียญเงิน
ผู้บริหารและครูผสู้ อนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้รับคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจาปี ๒๕๕๕ จานวน ๖ ท่าน ได้แก่
ผู้บริหาร ๒ ท่าน ได้แก่ ผอ.วิศาล เมืองไพศาลและรองผูผ้ ู้อานวยการ
ไวยโรจน์ โกบประยูร ครูผู้สอน จานวน ๕ ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี
รัฐศักดิ์ โกบประยูร , นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา , นายอนันต์ธนภัทร
เจริญชัยธนาโชค , นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์ , และนายอานาจ สิทธิรักษ์

๙
๑.๕ ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

เป้าหมายความสาเร็จ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
มีการวางแผนการดาเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา
นักเรียนมีทักษะความสามารถในด้านวิชาการ
ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
คิดค้นนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์

ด้าน
๑.๔.๖ การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
๑.๔.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๔.๘ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เป้าหมายความสาเร็จ
วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายในด้าน
การพัฒนาผูเ้ รียน
การดาเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการประกัน
วิทยาลัยฯ จัดดาเนินการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ให้หลากหลายมากขึ้น

๑.๔.๑
๑.๔.๒
๑.๔.๓
๑.๔.๔
๑.๔.๕

๑.๔.๙ ...................................................
๑.๖ ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งประชมคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
๑.๕.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
๑.๕.๒
๑.๕.๓
๑.๕.๔
๑.๕.๕

เป้าหมายความสาเร็จ
สภาพแวดล้อมทีท่ าให้นักเรียนมีความปลอดภัย
ในวิทยาลัยฯ/จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
จานวนครั้งทีล่ ดของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
จานวนคนที่ห่างไกลจากยาเสพติด
ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตัง้ ครรภ์กอ่ นวันอันควร จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียน
ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม (พักเที่ยง) เพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านพนัน/มั่วสุม

ตอนที่ ๒
การดาเนินงานของสถานศึกษา
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
๒.๑.๑ วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จักเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้ที่มุ่ง จัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคให้เกิ ดคุณภาพตามสมรรถนะ
อาชีพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
๒.๑.๒ ปรัชญา
วิชาการนา คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี
๒.๑.๓ พันธกิจ
๒.๑.๓.๑ จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในระบบต่างๆ ตลอดจนให้การฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่นในด้านอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม
๒.๑.๓.๒ จัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
๒.๑.๓.๓ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทั้งระบบปกติและทวิภาคี
๒.๑.๓.๔ ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๑.๓.๕ ให้บริหารด้านวิชาชีพที่เหมาะสมแก่ชุมชน
๒.๑.๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารดาเนินงานวิจัย รวมทัง้ มีการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
๒.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาวิชาชีพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒.๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความชานาญในวิชาชีพของตน มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่ม
ศักยภาพในการทางานและส่งเสริมการวิจัย
๒.๒.๓ มีระบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ
๒.๒.๔ ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
๒.๒.๕ สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบริหาร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงกาหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

๑๑
ด้าน
มาตรการป้องกันและควบคุม
เป้าหมายความสาเร็จ
๒.๓.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ โครงการสร้างเสริมความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ทาให้นักเรียนมี
ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ/
จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
๒.๓.๒ ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท โครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาสังคม จานวนครั้งทีล่ ดของการก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท
๒.๓.๓ ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
โครงการอาชีวศึกษาห่างไกลยาเสพติด จานวนคนทีห่ ่างไกลจากยาเสพติด
๒.๓.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น
โครงการอาชีวห่างไกลเอดส์
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
ให้ความรู้แก่นักเรียน
๒.๓.๕ ความเสี่ยงด้านการพนันและ
โครงการอาชีวห่างไกลการพนัน
ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม
การมั่วสุม
และมั่วสุม
(พักเที่ยง) เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านพนัน/มั่วสุม
(ให้จัดทาจนครบเป้าหมายความสาเร็จทุกข้ออย่างสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยง)
๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก
๑) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้พัฒนา จัดทาโครงการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ V-Net
ผลการเรียนในรายวิชาสามัญทั่วไป วิชาสามัญพื้นฐาน และจั ด อบรมนั ก เรี ย น นั กศึ ก ษาโดยวิ ทยากร
วิชาชีพและวิชาชีพพื้ นฐาน ให้มี ผ ลการเรียนที่สูง ขึ้น ชาวต่ า งชาติ โดยจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนวิ ช า
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้ปรับใช้ความรู้ในการประกอบ ภาษาอัง กฤษโดยเจ้าของภาษาและมี ก ารจัดติวเพื่อ
อาชีพ ทั้งด้านภาษา และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อเป็น เตรียมความพร้อมในการสอบ
พื้นฐานในการศึกษาต่อไประดับที่สูงขึ้น
๒) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มกี ารเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย
เพื่อการทางาน เนื้อหาและอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เจ้าของภาษา
เทคโนโลยี ควรทั นสมั ย มากขึ้ น และเพิ่ ม เติม ความรู้
เกี่ยวกั บงานด้านวิชาการ การพัฒนางาน ระบบการ
ทางานเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
๓) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานโครงงาน หรือ จัดทารูปเล่มโครงงานทุกครัง้ พร้อมนาข้อมูลลงแผ่น
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ CD เพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ ค้นหา และ
ประโยชน์ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ
นาไปใช้โยชน์

๑๒
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
๔) ควรมีการนาผลงานโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง
ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดองค์ความรู้ทมี่ ีอยู่
เดิม และควรพัฒนาและนาผลงานของผู้เรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันในระดับชาติให้มากขึ้น
๕) สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
ในสาขางานที่เปิดสอนให้มากขึ้นเพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
และปฏิบัตจิ ากการทางานจริงสามารถเชื่อมโยงชีวิตการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) การจัดการศึกษาดูงานควรให้ครบถ้วนทุกสาขางาน
และให้ผู้เรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานให้มากขึ้น

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
นาผลงานโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
นักศึกษานาไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์
ในการใช้สอย
ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ

เพิ่มจานวนครั้งในการศึกษาดูงานของนักเรียน
นักศึกษา

ตอนที่ ๓
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะของวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผูป้ ระกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ครูผู้สอนภาคเรียนก่อน
ผู้เรียน ๑ สัปดาห์ ให้ครูทุกคนเตรียมการสอน จัดทาโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ที่มงุ่ เน้น
สมรรถนะ สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา ให้สอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตร โดยเน้นเรื่องการพัฒนา
ผู้เรียน มีการประเมินตามสภาพจริง มอบหมายหน้าที่สอนตามความถนัด และตรงตามวุฒิการศึกษาของครู
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชา มีการนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ครูผสู้ อนใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง และบันทึกการสอนทุกครั้ งทีม่ ีการสอน
พร้อมทั้งจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ผลจากความพยายามโดยครูผู้สอนจัดทาโครงการสอน แผนการสอน โดยเน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ
และนาสื่อการสอนมาใช้พัฒนาผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา และบันทึกการสอนทุกครั้งที่มีการสอน อีกทั้งมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนละ ๑
เรื่อง ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละสาขางทานในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้เรียนระดับ ปวช.
จานวน ๕ สาขางาน ปวส. จานวน ๕ สาขางาน โดยมีจานวนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนทั้ง ๒ ภาคเรียน
ลบจานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป ในระดับ ปวช.
และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ................... อยู่ในระดับคุณภาพ..................
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับชั้น

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

ปวช.๑
ปวช.๒

๑๘๙
๑๕๗

จานวนผู้เรียนที่มี
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
จานวนผู้เรียนที่ผ่าน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เกณฑ์การพ้นสภาพ
เฉลี่ยร้อยละ ๒.๐๐ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ ๒.๐๐ ขึ้นไป

๑๒๕
๑๓๘

๙๐
๑๑๓

๗๒.๐๐
๘๑.๘๘

หมายเหตุ

๑๔
ระดับชั้น

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

ปวช.๓
รวม
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม
รวมทั้งหมด

๑๕๓
๔๕๓
๕๒
๕๘
๑๑๐
๕๖๓

จานวนผู้เรียนที่มี
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
จานวนผู้เรียนที่ผ่าน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เกณฑ์การพ้นสภาพ
เฉลี่ยร้อยละ 2.00ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 2.00ขึ้นไป

๑๔๓
๔๐๖
๔๔
๓๔
๗๘
๔๘๔

๘๐
๒๘๓
๔๔
๓๓
๗๗
๓๖๐

หมายเหตุ

๕๕.๙๔
๖๙.๗๐
๑๐๐
๙๗.๐๕
๙๘.๗๑
๗๔.๓๘

สรุป จานวนผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๘
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนด
กลุม่ ตัวอย่างสถานประกอบการและครอบคลุมคุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ ๓ ด้าน และนาข้อมูลมา วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
ความพยายาม สถานศึก ษาได้สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทาการสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน ได้คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๖๗ อยู่ในระดับ ดี
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
หัวข้อประเมิน
๑. ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการทางาน
๓. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
๗๗.๕๐
๗๔.๕๐
๗๕
๗๕.๖๗

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุป ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ







๑๕
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๗๐ – ๗๙.๙๙
๖๐ – ๖๙.๙๙
๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติและดาเนินการประเมินนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ , ปวส.๒ ทุกสาขางานพร้อมทั้ง
สรุปและรายงานผลการประเมินโดยคานวณหาค่าร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา ที่ผ่านมากาประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ความพยายาม สถานศึกษาได้วางแผนและดาเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมีการ
แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลสัมฤทธิ์ นักเรียนระดับ ปวช. ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่สาเร็จการศึกษามี
จานวน ๙๗ คน มีผู้สาเร็จการศึกษาทีผ่ ่านการประเมิน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนักศึกษา ระดับ
ปวส.๒ ที่สาเร็จการศึกษามีจานวน ๓๘ คน มีผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมิน ๓๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับชั้น
ปวช..๓
ปวส.๒
รวม

จานวนผู้สาเร็จ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
ที่ผ่านการประเมิน
การศึกษาที่ผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมินฯ
๙๗
๙๗
๑๐๐
๓๘
๓๘
๑๐๐
๑๓๕
๑๓๕
๑๐๐

เอกสารอ้างอิง

สรุป ผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๑๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทาโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-Net
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการจัดเตรียมความพร้อมโดยให้มีการจัดติวเตอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ที่จะ
สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.๓ และ ปวส. 2 ทุกสาขางาน
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการติวเตอร์โดยใช้ข้อสอบ Test
Blueprint และมีการแจ้งนักเรียนให้ตระหนักถึงความสาคัญในการสอบพร้อมทั้งมีการแจ้ง หัวข้อรายวิชาที่
สอบให้นักเรียนทราบทั้งให้ที่ปรึกษาอธิบาย ชี้แจง ให้คาแนะนานักเรียนในการสอบ
ผลสัมฤทธิ์ มีผผู้ ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยขึ้นไป ระดับ ปวช. ๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๔ และ ปวส. ๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙
อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับชั้น

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบฯ

ปวช. ๓
ปวส. ๒

๙๑
๓๘

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนน ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ยตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

๔๗
๒๒

๕๑.๖๔
๕๗.๘๙

สรุป จานวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ ปวช. ๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๔ และ ระดับ ปวส. ๒
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้

หมายเหตุ

๑๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทาโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-Net
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
จึงมีการจัดทาโครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาโดยวิทยากรชาวต่างชาติ โดยจัดมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยเจ้าของภาษาและมีการจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ จัดทาโครงการและมีการแต่งตั้งคาสั่ งในการทดสอบมาตรฐาน
ทางการศึกษาระดับชาติ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งติวเตอร์นักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
ผลสัม ฤทธิ์ ในปีก ารศึก ษา ๒๕๕๕ มี ผู้เ รียนในสาขาต่างๆ ที่ มี คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ปวช. ๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕ และ ระดับ ปวส. ๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓
อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับชั้น

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบฯ

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่คะแนน
ระดับชาติขึ้นไป

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

ปวช. ๓
ปวส. ๒

๙๑
๓๘

๔๓
๒๐

๔๗.๒๕
๕๒.๖๓

สรุป จานวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕
ระดับ ปวส. ๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้

หมายเหตุ

๑๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก ครูได้วิเ คราะห์ห ลัก สูตรแต่ละรายวิชา เพื่อจัดท าโครงการสอน และ
แผนการสอนที่เ น้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด มีการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ โดยการส่งผู้เรียนออกไป
ฝึกงานในสถานประกอบการจริง ได้จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชามี
เกณฑ์ก ารวัดผลที่เป็น มาตรฐาน โดยมีการพัฒนาด้านวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีการดูแลผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาในด้านการเข้าเรียนของ
ผู้เรียน เพื่อป้องกันการขาดเรียน ทาให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาและร่วมกันป้องกันปัญหาที่ เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ทาให้ผลการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ แต่หากมีปัญหาก็อาจขอพักการเรียน หรือลาออก เพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
ความพยายาม ฝ่ายวิชาการได้ก ากับ ดูแลให้ครู ให้ดาเนินการจัดทาแผนการสอนแบบ
บูรณาการ จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจ กรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มี
การบูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียงเน้นทัก ษะการปฏิบัติจ ริงในแต่ละหน่วยของการเรียนการสอน ได้จัดท า
เครื่องมือวัดผล แบบฟอร์มเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจน มีการส่งคะแนนการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงของการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีปลายภาค นอกจากในเรื่องความรู้ ความสามารถทางวิชาการแล้ว
ยัง มี เ กณฑ์ ก ารให้คะแนนในเรื่อ งของพฤติก รรมของผู้เ รียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยร่วมกั บ งาน
พัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้กากับดูแลให้ครูผู้สอนจัดทาวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนอีกด้วย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท าให้ผู้ส าเร็จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนตามเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยเฉลี่ยร้อยละ................... อยู่ในระดับคุณภาพ.................
ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับจานวนแรกเข้า
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับชั้น

ข้อมูลผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น
(1)

ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม ปวช.

๑๘๙
๑๕๖
๑๕๓
๔๙๘

ข้อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
(2)

๑๒๕
๑๓๘
๑๔๓
๔๐๖

ร้อยละของผู้สาเร็จ
ข้อมูลผู้เรียนแรก
การศึกษาของรุ่นต่อ
เข้าของรุ่นที่สาเร็จ
หมายเหตุ
ผู้เรียนแรกเข้าของ
การศึกษา (3)
รุ่น (3)/(1)

๑๒๕
๑๓๘
๑๔๓
๔๐๖

๖๖.๑๓
๘๘.๔๖
๙๓.๔๖
๘๑.๕๒

๑๙

ระดับชั้น

ข้อมูลผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น
(1)

ปวส.๑
ปวส.๒
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

๕๒
๕๘
๑๑๐
๖๐๘

ข้อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
(2)

๔๔
๓๔
๗๘
๔๘๔

ร้อยละของผู้สาเร็จ
ข้อมูลผู้เรียนแรก
การศึกษาของรุ่นต่อ
เข้าของรุ่นที่สาเร็จ
หมายเหตุ
ผู้เรียนแรกเข้าของ
การศึกษา (3)
รุ่น (3)/(1)

๔๔
๓๔
๗๘
๔๘๔

๘๔.๖๑
๕๘.๖๒
๗๐.๙๐
๗๙.๖๐

สรุป ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับจานวนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
ความตระหนัก สถานศึกษามีแผนงานการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ดาเนินการประชุมวางแผน เพื่อติดตามนักเรียนที่
จบการศึกษาว่าภายใน ๑ ปี นักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อหรือทางานแล้ว ซึ่งงานแนะแนวการศึกษาฯ ได้
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ไว้อย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม สถานศึกษามอบหมายให้หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาดาเนินการตาม
กระบวนการ PDCA เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษาทีจ่ บการศึกษาภายใน ๑ ปี
ผลสั ม ฤทธิ์ สถานศึ ก ษาได้ วางแผนการติดตามนัก เรีย น นัก ศึก ษาที่ จ บการศึก ษาแล้ ว
ภายใน ๑ ปี ซึ่งทางสถานศึกษามีการติดตามทุก ๆ ปี มีการจัดจัดทาแบบรายงานสารวจผู้สาเร็จการศึกษา
โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ซึ่งสถานศึกษากาหนดเกณฑ์ ดีมาก ไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒๐

ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
คาชี้แจง ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ( ปีการศึกษา ๒๕๕๔)
ระดับ

ทางานใน
จานวนผู้สาเร็จ
ประกอบ
สถาน
การศึกษาทั้งสิ้น
อาชีพอิสระ
ประกอบการ

ศึกษาต่อ

ว่างงาน

ติดต่อ
ไม่ได้

ปวช.

๖๖

๘

-

๕๘

-

-

ปวส
รวมทั้งสิ้น

๒๙
๙๔

๑๑
๑๙

-

๑๙
๗๗

-

-

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้งานทาในสถาน
เอกสารอ้างอิง
ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อ
๑๐๐
แบบรายงานผูส้ าเร็จ
การศึกษา
๑๐๐
บิลค่าโทรศัพท์ตาม
๑๐๐
เบอร์โทรที่นักเรียน
เขียนกรอกเอกสารให้
วิทยาลัยฯ

สรุป ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑.๙ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพาของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาวางแผน สารวจ ติดตาม ประสานงานกับสถานประกอบการ
และสถานศึก ษาเพื่ อหาแนวทางการติดตามความพึง พอใจของสถานประกอบการและสถานศึก ษาที่ มี ต่อ
นักเรียน นักศึกษา
ความพยายาม หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาวางแผนและดาเนินการติดตามให้เป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA เพื่ อให้การดาเนินการติดตามความพึง พอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษา
สาเร็จลุ่ล่วงตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ สถานประกอบการและสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษาที่รบั เข้าทางานและศึกษาต่อ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๓๕ อยู่ในเกณฑ์ ดี
ซึ่งสถานศึกษากาหนดเกณฑ์ ดี ไว้ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555
หัวข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
๑. ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
๘๑.๔๕
ดีมาก
๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการทางาน
๘๐.๐๓
ดีมาก
๓. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๗๖.๕๘
ดี
รวมเฉลี่ย
๗๙.๓๕
ดี
สรุป ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ
 ดีมาก
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
 ดี
ค่าเฉลี่ย
๗๐ – ๗๙.๙๙
 พอใช้
ค่าเฉลี่ย
๖๐ – ๖๙.๙๙
 ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย
๕๐ – ๕๙.๙๙
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๗๔.๓๘
ดี
เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐

ตัวบ่งชี้
๒. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

๓. ร้อยละของผูเ้ รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๕. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๖. ร้อยละของผูเ้ รียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
๗. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า

เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
๗๕.๖๗
- ดี ปฏิบัติ (๑) มีผล (๔)
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
ร้อยละ
- ดี ๕๕-๕๔.๙๙
๕๑.๖๔
- พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๓๕
- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
ร้อยละ
- ดี ๕๕-๕๔.๙๙
๔๗.๒๕
- พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๓๕
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๐
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๗๙.๖๐
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐

๒๒
ผลการประเมิน
ดี

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดี

ตัวบ่งชี้
๘. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี

๒๓
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
ร้อยละ ๑๐๐
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๙. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
ร้อยละ
ดี
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการทีม่ ี - ดี ปฏิบัติ (๑) มีผล (๔)
๗๙.๓๕
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑)
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-Net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V – Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

๒๔
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมจัดทาแผนการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียน
ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งแต่ล ะแผนกวิชาได้มี การประชุม แผนก เพื่อคัดเลือกรายวิชาที่ มีความ
สอดคล้องกั บ ความต้อ งการของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียนและแต่ล ะแผนกวิชาจะต้องมี
แผนการเรียนที่จัดให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการอย่างน้อย ๕๔ ชม./หน่วยกิต และมีการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการพร้อมทั้งร่วมทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ประชุ มหัวหน้าแผนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดตารางเรียน
ตารางสอนแต่ละภาคเรียน พร้อมกับมีคาสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนตามตารางสอนทุ กภาคเรียน และ
ทุกแผนการเรียนจะต้องจัดให้มีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะอาชีพทุกแผนการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกอาชีพ ตามสมรรถนะอาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา ตามรายวิชาที่มีหลักสูตรได้ปรับปรุงพัฒนาแล้ว และยังมีการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ซึ่งผลการประเมิ นจะนามาพัฒนาปรับปรุง หลัก สูตรต่อไป วิทยาลัยฯ ปฏิบัติทั้ง ๕
ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเชียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๓. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-

เอกสารอ้างอิง

ขออนุมัติแผนการเรียน

ประเด็นการพิจารณา
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
๕. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี
ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจานวน
สาขางานทีจ่ ัดการเรียนการสอน

การปฏิบัติ
มี



ไม่มี
-

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่



๒๕
เอกสารอ้างอิง

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา พร้อมทั้งให้ครูที่มีสอบได้จัดทาแผนการสอบที่มุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพฯ ส่ง
วิทยาลัยฯ ทุกรายวิชา
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดทาแผนการสอนทุก
รายวิชา ได้แก่ การอบรมการเขียนแผนการสอน/การซื้อวัสดุการจัดทาแผนการสอน/การให้ครูจัดส่งบันทึก
หลังการสอนทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยฯ ได้แผนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
จานวนครูทั้งหมด

๒๗

จานวนครูที่มีการจัดทา
แผนการจัดเรียนรูร้ ายวิชา
ด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายฯ
๒๗

ร้อยละของครูที่มีการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
เอกสารอ้างอิง
ด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายฯ
๑๐๐
แผนการจัดการเรียนรู้

สรุป สถานศึกษามีจานวนครูที่จัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๒๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และ
พานิชยกรรม ทั้ ง ภาคปกติและเที ยบโอนประสบการณ์ โดยทางสถานศึก ษามี ความตระหนัก ในการจัด
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการเรียนการสอน และให้ครูจัดทางานวิจัยและ
นาผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดให้ครูทาแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่ ส อน มีก ารจัดหา
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดทาโครงการเกี่ ยวกั บสื่อที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการเรียนการสอนโดยให้ครูจัดทาบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาที่ทาการ
สอน และให้ครูจัดทางานวิจัย นาผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จ ากงานวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญ หาและ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ ครูมีการจัดทาแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลาย มุ่นเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอนและสื่อที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ครูจัดทาบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาที่ทาการสอน
ครูได้จัดทางานวิจัย นาผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เพือ่ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการเรียน
การสอนภาคเรียนละหนึ่งรายวิชา
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย มุ่ ง เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูร ณาการ
คุณ ธรรม จริ ยธรรม ค่ า นิย ม และคุณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน

ผลการดาเนินงาน เอกสารอ้างอิง
มีคุณภาพ
ไม่มี
ใช่
ไม่ใช่


การปฏิบัติ
มี


๒๗
ประเด็นการพิจารณา
๒. สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
และให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
๔. สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนาผลจากการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่ รายวิชาที่สอน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการ
วิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวิชา

ผลการดาเนินงาน เอกสารอ้างอิง
มีคุณภาพ
ไม่มี
ใช่
ไม่ใช่


การปฏิบัติ
มี



-



-



-



-



-



-

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๔๖) และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งบูรณาการความรู้จากรายวิชา
ต่างๆ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อและการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย โดยเน้นให้ครูผู้สอนกาหนด
และแจ้งหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๒๘
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาให้ครูทุกคนกาหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน
วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึกษาใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน
๔. สถานศึกษาให้ครูทุกคนจัดการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
๕. สถานศึกษาให้ครูทุกคนนาผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
รายวิชาที่สอน

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-



-



-

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

เอกสารอ้างอิง

๒๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ดาเนินการประสานความร่วมมือจัดการศึกษาดับสถานประกอบการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน (กลุ่มผู้เรียนปกติ) ตามหลักสูตร จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน มีการ
นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานมีการวัดผลของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ความพยายาม สถานศึกษาได้จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ (กลุ่มผู้เรียนปกติ)
หน่วยงานสาหรับผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กลุ่มผู้เรียนระบบทวิภาคี)
ทุกภาคเรียน ยกเว้น ปวช. เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝึกงาน ซึ่งสถานศึกษาปฏิบัติ ๔ ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดี
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ไม่มี
ใช่
ไม่ใช่


การปฏิบัติ
มี


๑. สถานศึกษาคัดเลือกสถานประกอบการ
หน่วยงาน และทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน
๒. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน 

การฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
๓. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของ


ผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
๔. สถานศึกษามีการฝัดผลการฝึกงานของ 

ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
๕. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงาน


ของผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมสัมมนา
สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๔ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

เอกสารอ้างอิง

๓๐
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ - ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน - พอใช้ ปฏิบัติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑)
๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
เรียนรู้รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ดี
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

๓๑
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

๓๒
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบ
ฐานขัอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากราในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายแผนพัฒนา
ตลอดจนกรอบทิ ศทางการดาเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการก ากับ ดูแลและ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะ
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ร่วมกับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาปฏิบัติ
๔ ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้มี การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัตงิ านตาม
อานาจหน้าทีท่ ี่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงานมี
เอกสารอ้างอิง
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่
- -คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ


มี


ไม่มี
-



-



-

-รายงานการประชุม



-



-

-รายงานการประชุม

๓๓
ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี
-

ไม่มี


ผลการดาเนินงานมี
คุณภาพ
ใช่
ไม่ใช่


เอกสารอ้างอิง

๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษาและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ


ภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๓ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุม ชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทสี่ อดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงาน
ตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาได้
ปฏิบัติ ๕ ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

การปฏิบัติ
มี


ไม่มี
-

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


เอกสารอ้างอิง

๓๔
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๔. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. สถานศึกษามีการจัดทารายงานการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-



-



-

เอกสารอ้างอิง

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ร่วมกาหนดอัตลักษณ์ “ เน้นทักษะ ” ให้กับนักเรียนและ
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษาจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ทักษะที่ได้เรียนมาประยุกต์
ความพยายาม สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษาจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ระดับภาคและระดับชาติ
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
จานวน ๑ ราย และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจานวน ๕ ราย นาธานินทร์ พุ่มเจริญ ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประกอบอาชีพ เครื่องตีเปลือกหอย ในการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ , นายอดิเรก พรมแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย เครื่องกรอกน้า
อัตโนมัติ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓๕
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษารับทราบและมีส่วนร่วมในการ
กาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ที่ส อดคล้องกั บ อัตลักษณ์ของสถานศึก ษา โดย
การมี ส่ว นร่ วมของครู และบุ คลากรทุ ก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ
๕. สถานศึ ก ษามี ก ารน าผลการประเมิ น ไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-



-



-

เอกสารอ้างอิง

-แผนปฏิบัติการ
-รายงานผล
-รายงานผลการใช้เงิน

อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก วิท ยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริห ารงานชัดเจน มอบหมายงาน
ตามลาดับ กระจายอานาจในการทางาน ได้ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ บริหารสถานศึกษาด้วยความยืดหยุ่น ปรับใช้การ
บริหารอย่างหลากหลาย ตามสถานการณ์เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร
พัฒนาทีมงาน เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการตรวจสอบถ่วงดุล โดยกาหนดหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และงานประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยฯ โดยผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ เป็นผู้มีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ บริหารงานสอดคล้องตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผลการประเมิน วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ปฏิบัติ ๔ ประเด็น ซึ่งอยู่ในระดับ ดี

๓๖
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
เอกสารอ้างอิง
มี ไม่มี
ใช้
ไม่ใช้
๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามนโยบาย  - -นโยบาย/ยุทธศาตร์ของสอส.

ของหน่วยงานต้นสังกัด
-ยุทศศาสตร์/พันธ์กิจของวิทยาลัย
-คาสั่งมอบหมายหน้าที่
๒. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุก  - -หนังสือเชิญประชุม

ฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
-รายงานการประชุม
๓. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้ กครอง ผู้มี  - -หนังสือเชิญประชุม

ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง
-รายงานการประชุม
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. สถานศึ ก ษามี ก ารน าความคิ ด เห็ น ของ  - -รายงานการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
-รายงานการประชุมครูและบุคลากร
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง
-รายงานการประชุมฝ่าย/งานต่างๆ
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานศึกษา
๕. สถานศึก ษามี ก ารประเมิ นการบริห ารงาน - 
 -นโยบาย/ยุทธศาตร์ของสอส.
และภาวะผู้น าของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา โดย
-ยุทศศาสตร์/พันธ์กิจของวิทยาลัย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯและมี
-คาสั่งมอบหมายหน้าที่
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
การปฏิบัติ

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๔ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก งานศูนย์ข้อมู ลสารสนเทศวิท ยาลัยการอาชีพพระสมุ ท รเจดีย์ มี ความ
ตระหนักในการเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล
พื้นฐานอย่างน้อ ย ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมู ล ทั่ วไปของสถานศึก ษา ข้อมู ล นัก เรียน นักศึก ษา ข้อมู ล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมู ลหลักสูตจรการจัดการเรียนการส อน
ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรปราการ
ความพยายาม ๑. มี การเผยแพร่ข้อมู ลผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุ ทรเจดีย์
(http://www.prasamutjd.ac.th)

๓๗
๒. มีการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๓. มี ก ารประเมิ น ความพึง พอใจในการบริห ารจัด การระบบฐานข้ อมู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๑๘
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและ
อาจมี ข้อมู ล อื่ น ที่ จ าเป็นส าหรับ สถานศึก ษาที่
ครบถ้วนและเชื่อ มโยงเป็นระบบ และมี ร ะบบ
สารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้ อมู ล การศึก ษามี ก ารบริ ห ารจั ดการตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้ รียนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและนักเรียน
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ไม่มี
ใช้
ไม่ใช้
๑-www.prasamutjd.ac.th

๒.เอกสารสรุปผลการประเมิน

การปฏิบัติ
มี




-



-

www.prasamutjd.ac.th



-



-

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
http://ww.prasamutjd.ac.th



-



-

สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ



-



-

สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยรวม ๔.๑๘

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๓๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงที่
สาคัญ ๕ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ นักเรียนและผู้ปกครอง มีการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ลดลง
ความพยายาม ๑. วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
ที่สาคัญ ๕ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ ผู้เรียนและผูป้ กครอง
๒. วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. วิทยาลัยฯ มีการนาผลการประเมินไปใช้การปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
๕. วิทยาลัยฯ มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ๑. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง ๕
ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ นักเรียน และผู้ปกครอง
๒. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
๓. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนโครงการ
๔. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
๕. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิม่ หรือลด) ในแต่ละด้าน
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน
โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย ๕
ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการ
มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ

การปฏิบัติ
มี


ไม่มี
-



-

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้




-

เอกสารอ้างอิง

๓๙
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน
โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย ๕
ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการ
มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ
๔. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
๕. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ด้าน

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-



-



-

เอกสารอ้างอิง

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ปวช.๑
ถึง ปวส.๒ ทุกแผนกวิชาในทุกๆ ด้าน โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาประจาชั้นทาหน้าที่ดูแลและประสานงาน
กับผู้ปกครองและบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ประสบความสาเร็จในการเรียนและมี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัยฯ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินงานตามขั้นตอนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนและ
จัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนและในระหว่างการศึกษาทาง
วิท ยาลัยฯ ได้ ออกคาสั่ง แต่ง ตั้งครูที่ ป รึก ษามอบหมายหน้าที่ดูแลนัก เรียน นัก ศึก ษาและจัดตั้ง เครือข่าย
ผู้ปกครองในระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูและนักศึกษา โดยมีการจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนโดยสนับสนุน
ทุนการศึกษามาให้ผู้เรียนได้ใช้จ่ายในระหว่างเรียนเพื่อเป็นการเสริมขวัญและกาลังใจให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ ทาให้ผู้เรียนได้มีทักษะชีวิตในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนที่ดีขึ้น มีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัย วิทยาลัยฯ ปฏิบัติ ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก

๔๐
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
๒. สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาพบผูเ้ รียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้ กครองเพือ่
ร่วมกันดูแลผู้เรียน
๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู้ รียนอย่างน้อยร้อย
ละ ๑๐ ของผูเ้ รียนที่ร้องขอ
๕. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

การปฏิบัติ
มี



ไม่มี
-



-



-



-

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
คาสั่งปฐมนิเทศ

คาสัง่ ครูทปี่ รึกษา

ครูมือครูที่ปรึกษา
บันทึกขออนุญาตจัดตั้ง

เครือข่ายผูป้ กครอง
เอกสารทุนการศึกษา



-

บันทึกขออนุญาต
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก สถานศึก ษาได้ร ะบุรายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรม งานที่ได้
จัดทาในรูปข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารวางแผนและด าเนิ น การพั ฒ นาสถานศึก ษาให้ มี
สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษาปฏิบัติครบ ๕
ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๔๑
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาในการใช้อาคาร สถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครูทุกคนในสาขาวิชา
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษและผลเรียน
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๕. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุง การบริหารจัดการ

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-




-




-



-



-



-



-

เอกสารอ้างอิง

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก มีแผนปฏิบัติงานประจาปี แผนงาน/โครงการมีผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ
โครงการ ในแต่ละฝ่าย/งาน/สาขาวิชา/แผนก ของสถานศึกษาได้จัดทาโครงการเสนอของบประมาณเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ความพยายาม หัวหน้างาน/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแผนก จัดทาแผนงาน/โครงการ
เสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษา , ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดย
ความเห็นชอบจากหัวหน้างานนโยบายและแผนงานงบประมารและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ และมี
การประเมิ นความพึ ง พอใจต่อ การจัดหา การใช้วัสดุ อุป กรณ์ ครุภัณ ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน

๔๒
ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณที่สถานศึกษาใช้ในการจัดซื้อวัสดุฝกึ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละของงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝึกในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รียน
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๕. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
แผนงบประมาณ ๒๕๕๕


มี


ไม่มี
-




-




-

แผนงบประมาณ ๒๕๕๕
การประเมินความ
พึงพอใจ



-



-



-



-

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ
แผนงบประมาณ ๒๕๕๕

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
โดยส่งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัดและ
องค์กรอื่ น เช่น การฟั งธรรมสุดสัปดาห์ การอบรมภาวะผู้นา การอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบรม
โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการย่อยโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา (Uninet) อบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความพยายาม ครูและบุคลากรทางการศึก ษา ได้พัฒนาในด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา /
รายวิชาที่สอน และพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน รวมทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔๓
ผลสัมฤทธิ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง โดยผ่านการอบรม
สัมมนา ได้รับเกียรติบัตรยกย่องทางวิชาการ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติทั้ง ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ไม่มี
ใช้
ไม่ใช้
-คาสั่งวิทยาลัยฯ

-รายงานการอบรมฯ

การปฏิบัติ

มี
๑. สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูแ ละบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัง้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๓. สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึก ษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู
และบุคลากรทางการศึก ษากั บสถานศึก ษาอื่น
หรื อ หน่ ว ยงาน องค์ ก รภายนอกตรงกั บ สาขา
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕
๔. สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึก ษาในสถานศึก ษา ได้รับ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๕. สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกี ยรติคุณยกย่อ งด้านวิชาการหรือ วิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

-



-

-บันทึกขออนุญาต
-คาสั่งวิทยาลัยฯ
-รายงานผล

-



-

-หนังสือขอความอนุเคราะห์
-คาสั่งวิทยาลัยฯ
-รายงานผล

-



-

-



-

-รายงานการตรวจสุขภาพ
-การฟังธรรม (กิจกรรมสุดสัปดาห์)
-คาสั่ง + รายงานการอบรมคุณธรรม
-คาสั่ง + รายงานการอบรมผู้นา
-หนึ่งแสนครูดี

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๔๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก สถานศึก ษาฯ มี ก ารจัดระบบบริห ารงบประมาณ โดยฝ่ายแผนงานฯ
จัดสรรงบประมาณในการบริหารการเงินและงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคานึงประโยชน์
ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชนทั่วไป
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีระบบการบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
โครงการที่ได้ทาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีได้ดาเนินการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ
การจัดสรรไว้ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค้า
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สถานศึกษามีการปฏิบัติ
จานวน ๑ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงด่วน
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดาเนินการ
๒. สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของวัสดุฝกึ
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผูเ้ รียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๑ ประเด็น

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
 งานวางแผนฯ
ฝ่ายวิชาการ

มี


ไม่มี
-



-

-



งานส่งเสริมผลิตผลฯ



-



-

ฝ่ายวิชาการ



-

-



งานวิจัยฯ



-

-



งานกิจกรรม

อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
.

๔๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก สถานศึกษาได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ความรู้และอบรม
นักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียนและร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ระดมเงินทุนการศึกษาให้ผู้เรียนทีม่ ีฐานะยากจนทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทัง้ ในประเทศและมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรูก้ ับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งจัดให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้ง
ประเทศและหรือต่างประเทศ ซึ่งสถานศึกษาปฏิบัติได้ ๔ ข้อ อยู่ในระดับ ดี
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
๒. สถานศึก ษามี ก ารจัดหาภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น
ผู้เ ชี่ยวชาญ ผู้ท รงคุณวุ ฒิ ทั้ ง ในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
๓. สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศที่มสี ่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง
๔. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น
งบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อย
กว่า ๕ รายการ

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๔ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

เอกสารอ้างอิง

๔๖
ประเด็นการพิจารณา
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง

การปฏิบัติ
มี
-

ไม่มี


ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
จัดการสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
- พอใช้ ปฏิบติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) – (๒)
๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
ตามอัตลักษณ์
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
- พอใช้ ปฏิบติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ - ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑ ข้อ

เอกสารอ้างอิง

ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ๓ ข้อ
พอใช้

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๔ ข้อ

ดี

ตัวบ่งชี้
๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
- พอใช้ ปฏิบติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติ ๕ ข้อ

๔๗
ผลการประเมิน
ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้
๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

๑๒. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
- พอใช้ ปฏิบติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติ ๑ ข้อ

๔๘
ผลการประเมิน
ปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติ ๔ ข้อ

ดี

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้
๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

๔๙
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
บุคลากรทางการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ - ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๑ ข้อ ปรับปรุงเร่งด่วน
งบประมาณ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑๒. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน - ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ดี
การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

.

๕๑
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษามี การวางแผนและจัดกิจ กรรม/โครงการที่ให้บ ริก ารวิชาชีพ
พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านวิชาชีพตลอดจนกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางานและมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้บริการวิชาชีพ ช่วยเหลือพัฒนา
ชุมชนและสังคมมากมาย พร้อมทัง้ ให้ความรู้ในด้านวิชาชีพหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ สถานศึกษา
ได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ และได้ปฏิบัติครบทัง้ ๕ ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยการมี ส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ
กิจกรรม ต่อปี
๓. สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูและบุคลากร
ทุก ฝ่ายในสถานศึก ษา ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ ๖๐
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
รูปเล่มรายงาน


มี


ไม่มี
-



-



-

รูปเล่มรายงาน



-



-

รูปเล่มรายงาน



-



-

รูปเล่มรายงาน



-



-

รูปเล่มรายงาน

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๕๒
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้......................-......................................
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี

๕๓
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดการประกวด
จัดแสดง โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์ ระดับชั้น
ปวช.๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับ ปวส.๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
ความพยายาม สถานศึก ษาดาเนินการให้โ ครงการสิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดการประกวด
จัดแสดง โครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยงานโดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์ ระดับชั้ น
ปวช.๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับ ปวส. ๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้นงาน ผลงานทั้งหมด
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทา
และดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียน ระดับชั้น
ปวช.๓ และระดับ ชั้น ปวส.๒ จั ดท าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี
จานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น
ปวช.๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับ ปวส.๒
จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น

การปฏิบัติ
มี


ไม่มี
-



-

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
ใบประกาศรูปเล่ม

โครงงาน


-

รูปเล่มโครงงาน
ระดับ ปวช.๓

๕๔
ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี


ไม่มี
-

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
สรุปรูปเล่มการ

ประกวด

๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งาน


สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์


งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

-

รายการออกโทรทัศน์

-

ใบประกาศ
หนังสือขอบคุณ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่า งอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม ทั้งภาคปกติและเทียบโอนประสบการณ์ โดยทางสถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ให้ครูทุกคนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ประกวดและนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และสนับสนุนให้ดาเนินการเข้าร่วมการประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ณ จังหวัดระยอง และทาการเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชนทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ
ผลสัมฤทธิ์ ได้ส่งเสริ มครูทุกคนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยและ
นาไปใช้ป ระโยชน์ในการพั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึก ษา และเข้าร่วมการประกวด
จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้รับรางวัล ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และทาการเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ

๕๕
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทา
และดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. สถานศึก ษาดาเนินการให้ครูทุก คน จัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๓. สถานศึกษา จัดประกวดและนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
๔. สถานศึกษา ได้นานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ของจานวนผลงานทัง้ หมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
๕. สถานศึกษา ดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์

เพื่องานวิจัย

มี


ไม่มี
-



-



-

งานวิจัย



-



-

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
ของครู



-



-

บันทึกข้อความ



-



-

ใบประกาศ

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๕๖
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
หรืองานวิจัยของครู
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี

๕๗
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์
โดยจัดโครงการ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยจัดโครงกรเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และจัดโครงการทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินโครงการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากร
ทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาสานึกด้านรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมกรรปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสาคัญและส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนมีจิตสานึกและเห็นความสาคัญด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข โดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ จัดอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก วิทยาลัยฯ ปฏิบัติครบทั้ง ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติ
มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
เอกสารอ้างอิง
มี
ไม่มี
ใช้
ไม่ใช้
๑. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมการ 
-เลือกตั้งองค์การวิชาชีพ

ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
-วันพ่อ
ส่ง เสริม การปกครองระบบประชาธิป ไตยอันมี
-วันแม่
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
-วันเข้าพรรษา
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕
-โครงการทาความสะอาดวัด
โครงการ / กิจกรรม

๕๘
ประเด็นการพิจารณา
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. สถานศึกษา ดาเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุ บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔. สถานศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยครูและ
ผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
๕. สถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาทีม่ ีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

เอกสารอ้างอิง

๕๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้ม อบหมายฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้จัดให้มีก ารดาเนินงาน
กิ จ กรรมในด้านการอนุ รัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ ม ประจ าปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๕ ร่วมกั บ ภาครัฐและเอกชน เช่ น
โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกั บการไฟฟ้านครหลวง โครงการปลูก ป่าชายเลนร่วมกับ กองเรือทุ่นระเบิด
โครงการปลุกป่าชายเลนร่วมกับบริษัท ทิปโก้ ณ ตากอากาศบางปู โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสาให้ผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ได้สร้างจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสาให้ผู้เรียนโดยผ่านจากกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดให้
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามโครงการงานที่เกี่ยวกับการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในด้ านที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีใน
ด้านที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสาที่ดีให้กับผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม มี
๕ โครงการ วิทยาลัยฯ ปฏิบัติครบ ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ / กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
รูปเล่มกิจกรรมปลูกป่า

ชายเลนทีบ่ างปู

มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-

-รูปเล่มเก็บขยะที่ชุมชน
วัดสาขลา
-รูปเล่มปลูกพืช
ปลูกป่าชายเลน ณ
ป้อมพระจุล
ปลูกป่าชายเลน ณ
กองเรือทุ่นระเบิด

๖๐
ประเด็นการพิจารณา
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐

การปฏิบัติ
มี


ไม่มี
-

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


เอกสารอ้างอิง

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ปลูกฝัง จิตส านึก และเสริม สร้างความเป็นพลเมื องไทยและ
พลเมื องโลก และส่ง เสริม ด้านกี ฬาและนันทนาการ เช่น การจัดกิ จ กรรมกี ฬาสีให้นักเรียน นัก ศึก ษา
บุคลากรทางการศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และปลูกฝัง
ให้มีจิตส านึก เสริมสร้างความเป็นพลเมื องที่ดี สามารถทางานเป็นหมู่ คณะ เน้นความสามัคคี ทั้ งนี้ให้
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ควบคู่ความสุข โดยการจัดโครงการและกิจกรรมตามที่
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาขึ้น
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนันทนาการและกีฬา โดยจัดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมการประกวดร้องเพลงในวันแม่แห่งชาติ
เป็นต้น จากการดาเนินโครงการพบว่าผูเ้ รียนมีความสุข และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการทางานเป็น
หมู่คณะ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จกั การทางานเป็นทีม มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐
จัดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก วิทยาลัยฯ ปฏิบัติทั้ง ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก

๖๑
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ประจาปีการศึกษา 2555
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมด้าน
การกีฬาและนันทนาการไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ
/ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
โดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริม ด้านการกีฬาและ
นั น ทนาการ และมี ผ ลการประเมิ น โดยเฉลี่ ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
รูปเล่มกิจกรรมการประกวด

ร้องเพลงวันแม่

มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-



-



-

-รูปเล่มกีฬาสี ๒/๕๕
-รูปเล่มกีฬาสีภายใน ๒/๕๕
รูปเล่มสรุปกิจกรรม อชท.
กีฬาสานสัมพันธ์

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้มีความตระหนักถึงการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียน และมีแผนปฏิบัติการ
โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโอยมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน
ความพยายาม วิท ยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความพยายามในการเสนอแผนและ
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการสิ่งประดิษฐ์จาก
ของเหลือใช้ ๒ โครงการ งานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในวิชาชีพ ๕ โครงการ

๖๒
ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ในโครงการและโครงงานต่างๆ
ได้ความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาที่ทาโครงการและโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาดี ปฏิบัติครบ ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหาร
จัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-



-



-



-



-



-



-



-



-

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

เอกสารอ้างอิง

๖๓
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
กีฬาและนันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๔. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ างเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖๔
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษามี ก ารจั ดท าแผนพัฒ นาสถานศึก ษา โดยฝ่า ยบริ ห ารเป็ น
ผู้ดาเนินการประชุมวางแผน อีกทั้ งมีนโยบายกระจายอานาจไปยังบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน
รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม สถานศึกษาโดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมกับหัวหน้างานประกัน
คุณภาพได้ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA ได้มีการจัดทาคู่มือ
และแผนการประกันคุณภาพ มีการตรวจประเมินภายในประจาปี มีการประชุมบุคลากรทุกฝ่าย มีการจัด
อบรมเชิง ปฏิบัติก ารประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง
๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติ
มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
มี ไม่มี ใช้
ไม่ใช้
๑. สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุก ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เ รียน
ชุม ชน สถานประกอบการ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึก ษาได้ดาเนิน งานตามแผนพั ฒ นา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา

เอกสารอ้างอิง
-แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕
-คู่มือการจัดทาประกัน
คุณภาพฯ
-โครงการฯ

-บันทึกข้อความ
-คาสั่งฯ
-รายงานการประชุม
-การจัดอบรม/แบบประเมิน
-รูปถ่าย

๖๕
ประเด็นการพิจารณา
๔. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึ ก ษาได้จั ดให้มี ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
ไม่มี ใช้
ไม่ใช้
รูปเล่ม SAR


การปฏิบัติ
มี



-



-

-โครงการฯ
-ผลการประเมินภายใน
-ผลการประเมินภายนอก

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
ความตระหนัก สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อสถานศึกษา รวมทั้ ง
สาธารณชน มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบหลายโครงการ
เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย โครงการสร้าง
อาชีพชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการตัดสินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ ๕ คะนน (ดีมาก) จานวน ๒๒ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๗
๑.๘
๑.๙

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ตัวบ่งชี้ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๔.๑
๕.๑
๕.๒
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๗.๑

๖๖
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

33 ตัวบ่งชี้

สรุป สถานศึกษามีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ( ดีมาก )
จานวน ๒๒ ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ พอใช้

๖๗
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์
๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
ปฏิบัติ ๕
ภายใน
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
๒. ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม
จานวนตัวบ่งชี้ที่มผี ลการตัดสินตาม ดีมาก ๒๒
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
เกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะนน ดีมาก
ข้อ
- ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มี
ตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับ
ปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ดี ๒๔-๒๙ ตัวบ่งชี้
- พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๑๒ ตัวบ่งชี้
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

ผลการประเมิน
ดีมาก

พอใช้

๖๘
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูต ร
วิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดทาแผนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตาม
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ความพยายาม ๑. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษาโดยมีการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประจาปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
๔. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
๕. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ จากการจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทาให้ได้
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการจัดแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติ
มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
เอกสารอ้างอิง
มี
ไม่มี
ใช้
ไม่ใช้
๑. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการ 
รูปเล่มรายงาน

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

๖๙
ประเด็นการพิจารณา
๒. สถานศึกษามีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
๔. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคณ
ุ ภาพ
เอกสารอ้างอิง
ใช้
ไม่ใช้
รูปเล่มรายงาน


มี


ไม่มี
-



-



-

รูปเล่มรายงาน



-



-

รูปเล่มรายงาน



-



-

รูปเล่มรายงาน

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิช าที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชี พพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดประชุม ครูและบุคลากรที่สอน
หลักสูตรระยะสั้น เพื่อจัดรายวิชาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หน่วยงาน สถานประกอบการ องค์ก รอิสระ
ฯลฯ มีความต้องการตามแบบสารวจความต้องการที่วิทยาลัยฯ ได้สารวจความต้องการของหน่วยงาน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้สนับสนุนจัด โครงการสอนหลักสูตร
ระยะสั้น พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรที่มีชานาญและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ทุกรายวิชาที่ฝึกอบรมและวิทยาลัยฯ ได้มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนดังกล่าวด้วย
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความ
ต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม และวิทยาลัยฯ ได้ทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมด้วย
ซึ่งผลการประเมินจะนาไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

๗๐
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสูตร
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน
สถานประกอบการ
๓. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
๕. สถานศึกษามีการนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๒ ปี
ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจานวนรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี


ไม่มี
-



-



-





-





-

เอกสารอ้างอิง

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการ อบรมการเขียนแผนการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย มุ่นเน้นฐานสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา พร้อมทั้งให้ครูที่มีสอนหลักสูตรระยะสัน้ ทาแผนการสอนส่งทุกรายวิชา
ที่ขอเปิด
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการ
จัดทาแผนการสอน ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทุกรายวิชา/และมีการส่งผลการสอบทุกครั้ง ทุกโครงการที่
เปิดสอน/และวิทยาลัยฯ มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้แผนการสอนที่มี คุณภาพ มุ่นเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเศรษฐกิจ
พอเพียงที่รายวิชาที่เปิดสอน

๗๑
ระดับคุณภาพในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
จานวนครูผสู้ อน จานวนครูผสู้ อนระยะสั้นที่มี ร้อยละของครูผสู้ อนระยะสั้น
หลักสูตรระยะสั้น การจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ ที่มีการจัดทาแผนการจัดการ
เอกสารอ้างอิง
รายวิชาด้วยเทคนิคการสอนที่ เรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคการ
หลากหลายฯ
สอนทีห่ ลากหลายฯ
๑๐
๑๐
๑๐
แผนการสอบหลักสูตรระยะสั้น
สรุป สถานศึกษามีจานวนครูผู้สอนระยะสั้นทีจ่ ัดทาแผนการเรียนรูร้ ายวิชา ร้อยละ ๑๐๐
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อน การจัดการฝึกอบรมใช้วิธีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายและเหมาะสม และนาผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในจการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุ กรายวิชา
ที่จัดการฝึกอบรม
ความพยายาม ๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและ
เทคโนโยลีที่เหมาะสม
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกาหนด
และแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชา
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผุ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา

๗๒
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติ
มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี
ใช้
ไม่ใช้
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนทีห่ ลากหลายที่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น มีการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
วัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อน
การจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้น นาผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอั นพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม
สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

เอกสารอ้างอิง

๗๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นนอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสถานประกอบการ ด้า นงบประมาณ วัส ดุ อุป กรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเพื่อปรับปรุง
ความพยายาม ๑. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญหาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผูส้ อนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการปฏิบัติงาน จานวน ๔ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพในการระดับทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจาปีการศึกษา 2555
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึก ษามี แผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
๒. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด หาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะสั้น

การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้


มี
-

ไม่มี




-



-



-



-

เอกสารอ้างอิง

๗๔
ประเด็นการพิจารณา
๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ
เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. สถานศึกษามีการประเมิ นผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึก อบรมหลัก สูตรวิชาชีพ ระยะสั้ น
เพื่อการปรับปรุง

การปฏิบัติ
มี


ไม่มี
-



-

ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ
ใช้
ไม่ใช้



เอกสารอ้างอิง

-

สรุป สถานศึกษามีการปฏิบัติจานวน ๔ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจานวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะเพิ่มร้อยละของผูส้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่ได้รบั การพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับ
ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทัง้ หมดในสถานศึกษา
ผลสัม ฤทธิ์ วิท ยาลัยฯ มีจานวนครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนหลัก สูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นมากขึ้นทาให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทักษะความรู้อย่างเต็มที่เพื่อนาไปประกอบอาชีพต่อไป
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
จานวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมด
๑๘

ครูผู้สอนหลักสูตร
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่
เอกสารอ้างอิง
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ได้รับการพัฒนา
๑๘
๑๐๐
วุฒิบัตร

สรุป ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รบั การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๗๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้มีการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยจัดงบประมาณสนับสนุน
ความพยายาม วิ ท ยาลัย ฯ ได้ดาเนินการตามโครงการที่ ก าหนดไว้ในแผนปฏิ บัติก าร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จานวน ๖๐๔ คน งบดาเนินงาน
ด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๒
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
จานวน
งบดาเนินงาน
ด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้

๔๑๐,๘๐๐.-

รายจ่ายค่าวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่อการ
สอน ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น

๓๙๑,๕๙๗.๖๓.-

ร้อยละของงบดาเนินงาน
รายจ่ายค่าตอบแทน ด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ
บุคคลภายนอก
การสอนรวมทั้ง
สถานศึกษา
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา

๑๙,๒๐๐.-

เอกสารอ้างอิง

๙๕.๓๒

สรุป ร้อยละของงบประมาณด้านวัสดุฝกึ อุปกรณ์ สื่อ การสอนรวมทัง้ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน
การฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก วิท ยาลัยฯ ได้มีความตระหนัก ถึงจ านวนผู้ส าเร็จการฝึก อบรมหลัก สูตร
วิชาชีพระยะสั้น ต้องมีผลกระทบการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับจานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน จาแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน
ทุกรายวิชาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในรายวิชาที่เข้ารับ
การฝึกอบรมและสามารรถผ่านการประเมินด้วยผลคะแนนการฝึก อบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป อีกทั้ งยังมี ความ
พยายามที่จะลดจานวนผู้เข้าอบรมที่ออกกลางคันอีกด้วย
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยฯ มีจานวนผู้เข้าอบรมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา รวมแล้ว
๑๔๒ คน มีจานวนผู้เข้าอบรมได้คะแนน ๒.๐๐ ขึ้นไป จานวน ๑๐๓ คน มีออกกลางคันเพียง ๓๙ คน

๗๖
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
จานวนผู้
ลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมด
๑๔๒

จานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่
ออกกลางคัน
๓๙

จานวนผู้เข้ารับการ
ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
สั้นที่มีผลคะแนนการ
ระยะสั้นที่มีผลคะแนน
ฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป การฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑๐๓

หมายเหตุ

๗๒

สรุป จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๗๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก สถานศึกษามีความตระหนักถึงร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาจัดเก็บหลักฐานจากงานทะเบียนด้านผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา ดังนี้
๑. ข้อมูลผูล้ งทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
๒. ข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบ
กับผูล้ งทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกข้าวของรุ่นนั้น คิดเป็นร้อยละ.................... อยู่ในเกณฑ์...................
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จานวนผู้ลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม
แรกเข้าของรุ่น
๑๔๒

ร้อยละของผู้สาเร็จการ
จานวนผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
ฝึกอบรม
กับแรกเข้า
๑๐๓
๗๒

เอกสารอ้างอิง

สรุป ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ ๗๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ความตระหนัก สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
นาความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์
ของตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพยายาม สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และสร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่องเพื่อทาการแก้ไข
ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมทีม่ ีต่อการนาความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๕.๗๕
ความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑.
๒.
๓.
๔.

หัวข้อประเมิน
ด้านสุขภาวะทางกาย
ด้านสุขภาวะทางอารมณ์
ด้านสุขภาวะทางสังคม
ด้านสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
๘๓
๘๔
๘๗
๘๙
๘๕.๗๕

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุป ความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
อยู่ในระดับ
 ดีมาก
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
 ดี
ค่าเฉลี่ย
๗๐ – ๗๙.๙๙
 พอใช้
ค่าเฉลี่ย
๖๐ – ๖๙.๙๙
 ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย
๕๐ – ๕๙.๙๙
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐

๗๘
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ - ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ - พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๓. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
เรียนรู้รายวิชา
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๔. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตร
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
วิชาชีพระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๕. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๖. ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะ - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
สั้นที่ได้รบั การพัฒนา
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐

ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ร้อยละ ๑๐๐

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๔ ข้อ

ดี

ร้อยละ ๑๐๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้
๗. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

๗๙
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
ร้อยละ ๙๕.๓๒
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๘. ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๒
วิชาชีพระยะสั้นที่มผี ลคะแนนการฝึกอบรม
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
๒.๐๐ ขึ้นไป
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๙. ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตาม
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๒
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๑๐. ระดับความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการ
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕.๗๕
ฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไป - ดี ๗๐-๗๙.๙๙
ใช้ประโยชน์
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)

ดี

ดี

ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ที่ได้รับการพัฒนา

๘๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี

ตอนที่ ๔
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓

๘๒
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

๘
๘
๘
๘

ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

๘.๔
๘.๖
๘.๗
๘.๑๐

๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่ อให้ ก ารพั ฒ นาการจัด การศึก ษาในอนาคตเป็น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพบรรลุ เ ป้า หมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
๔.๒.๑ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๒ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
๔.๒.๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
๔.๒.๔ โครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นน้าร้อนและตู้เก็บภาชนะชั้นวางหนังสือประจาอาคารอานวยการ
๔.๒.๕ โครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอานวยการและป้อมยาม
๔.๒.๖ โครงการจัดซื้อตู้เก็บวัสดุ-อุปกรณ์
๔.๒.๗ โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องงานบริหารงานทั่วไป
๔.๒.๘ โครงการพัฒนางานบริการด้านเอกสารงานพิมพ์
๔.๒.๙ โครงการซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงพร้อมปริ๊นเอกสารสี
๔.๒.๑๐ โครงการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้าดื่ม
๔.๒.๑๑ โครงการเปลี่ยนถังดับเพลิง/เติมเคมีดับเพลิง
๔.๒.๑๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๔.๒.๑๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๔.๒.๑๔ โครงการปรับปรุงห้องน้า ห้องสุขานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๔.๒.๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอานวยการและป้อมยาม

๘๓
๔.๒.๑๖ โครงการประหยัดพลังงาน
๔.๒.๑๗ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับโปรแกรมทะเบียนและวัดผลการศึกษา
๔.๒.๑๘ โครงการอาหารว่างในการประชุมผูป้ กครอง
๔.๒.๑๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี (ปริ้นเตอร์)
๔.๒.๒๐ โครงการลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์กับสถานประกอบการ
๔.๒.๒๑ โครงการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
๔.๒.๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพเพือ่ สร้างความเข้าใจ “มาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ”
๔.๒.๒๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
๔.๒.๒๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล
๔.๒.๒๕ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
๔.๒.๒๖ โครงการคาราวานความดี อาชีวศึกษา พัฒนาสังคม
๔.๒.๒๗ โครงการจัดทาประวัติงานปกครองนักเรียนนักศึกษา
๔.๒.๒๘ โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษา
๔.๒.๒๙ โครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่
๔.๒.๓๐ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
๔.๒.๓๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล
๔.๒.๓๒ โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
๔.๒.๓๓ โครงการ PTT Engine Tune Up 2555
๔.๒.๓๔ โครงการออกหน่วยให้บริการชุมชน (อาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่)
๔.๒.๓๕ โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
๔.๒.๓๖ โครงการปรับปรุงห้องวิชาการ
๔.๒.๓๗ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
๔.๒.๓๘ โครงการติดตาข่ายกันนกพิราบในโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
๔.๒.๓๙ โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกช่างยนต์
๔.๒.๔๐ โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อก
๔.๒.๔๑ โครงการปรับปรุงพื้นที่และสื่อการเรียนรู้แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
๔.๒.๔๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียน 2310
๔.๒.๔๓ โครงการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ
๔.๒.๔๔ โครงการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดไทย
๔.๒.๔๕ โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสาขางานคอมพิวเตอร์
๔.๒.๔๖ โครงการติดตั้งพัดลมเพื่อปรับสภาพอากาศในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์
๔.๒.๔๗ โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา V-NET

๘๔
๔.๒.๔๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
๔.๒.๔๙ โครงการจัดซื้อจัดหาตู้เก็บเอกสาร
๔.๒.๕๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
๔.๒.๕๑ โครงการจัดทาเอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบันทึกความร่วมมือ
๔.๒.๕๒ โครงการจัดซื้อสื่อการสอน
๔.๒.๕๓ โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ์
๔.๒.๕๔ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๔.๒.๕๕ โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงหอประชุม
๔.๒.๕๖ โครงการพัฒนาสานักงานองค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยฯ
๔.๒.๕๗ โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค/ชาติ
๔.๒.๕๘ โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินลูกเสือฯ
๔.๒.๕๙ โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
๔.๒.๖๐ โครงการเข้าค่ายลูกเสือระดับภาค/ชาติ
๔.๒.๖๑ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.
๔.๒.๖๒ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
๔.๒.๖๒ โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
๔.๒.๖๓ โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔.๒.๖๔ โครงการกิจกรรมสุดสัปดาห์ (วันศุกร์)
๔.๒.๖๕ โครงการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู
๔.๒.๖๖ โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนาความรู้
๔.๒.๖๗ โครงการอบรมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
๔.๒.๖๘ โครงการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
๔.๒.๖๙ โครงการบริจาคโลหิต
๔.๒.๗๐ โครงการทาบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
๔.๒.๗๑ โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา
๔.๒.๗๒ โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่าย (Server)
๔.๒.๗๓ โครงการกิจกรรมสารสนเทศ
๔.๒.๗๔ โครงการครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยคอมพิวเตอร์
๔.๒.๗๕ โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
๔.๒.๗๖ โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
๔.๒.๗๗ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ
๔.๒.๗๘ โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

๘๕
๔.๒.๗๙ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
๔.๒.๘๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติและจัดทาแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
๔.๒.๘๑ โครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่
๔.๒.๘๒ โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับรับสมัครนักเรียนนักศึกษา
๔.๒.๘๓ โครงการแผนเศรษฐกิจพอเพียง/3D
๔.๒.๘๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาใบช่วยสอนฯ
๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการให้ห น่วยงานทั้ ง ภาครัฐและเอกชนสนั บ สนุนด้านงบประมาณเพื่อ ปรับ ปรุง ภูมิ ทั ศน์ของ
สถานศึกษา

๘๖

ภาคผนวก

