
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕)  และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลให้ยึด               
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันทางการศึกษา  พัฒนาต่อเนื่องได้อย่างตลอดชีวิต  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  
สามารถพึ่งพาตนเองได้  และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้ก าหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  และประเมินผล  ส าหรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  จ านวน  ๗  มาตรฐาน  ๔๓  ตัวบ่งช้ี 
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment  
Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในและเตรียมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซึ่งเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของวิทยาลัยฯ  ที่จะด าเนินงานทางการศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย  และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ 
เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

ค าน า              ก 
สารบัญ              ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   ค 
ตอนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา          ๑ 
             ๑.๑  ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานศึกษา          ๑ 
             ๑.๒  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา         ๔ 
             ๑.๓  ระบบโครงสร้างการบริหาร         ๕ 
             ๑.๔  เกียรติประวัติของสถานศึกษา         ๗ 
             ๑.๕  ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     ๙ 
             ๑.๖  ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของแผนบรหิารความเสี่ยง     ๑๐ 
ตอนท่ี  ๒  การด าเนินงานของสถานศึกษา       ๑๑ 
             ๒.๑  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา   ๑๑ 
             ๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     ๑๑ 
             ๒.๓  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง      ๑๑ 
             ๒.๔  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   ๑๒ 
ตอนท่ี  ๓  การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา      ๑๔ 
             มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาวิชาชีพ     ๑๔ 
             มาตรฐานที่  ๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     ๒๕ 
             มาตรฐานที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ๓๓ 
             มาตรฐานที่  ๔  การบริการวิชาชีพสูส่ังคม      ๕๒ 
             มาตรฐานที่  ๕  นวัตกรรมและการวิจัย       ๕๔ 
             มาตรฐานที่  ๖  ภาวะผู้น าและการจัดการ      ๕๘ 
             มาตรฐานที่  ๗  การประกันคุณภาพภายใน      ๖๕ 
             มาตรฐานที่  ๘  การจัดการฝกึอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น    ๖๙ 
ตอนท่ี  ๔  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา      ๘๒ 
             ๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน      ๘๒ 
             ๔.๒  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา       ๘๓ 
             ๔.๓  ความต้องการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง     ๘๖ 
ภาคผนวก 
    ภาคผนวก  ก.  ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     ๘๗ 
                       ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

นายสมยศ  แก้วประทุมรัสม ี
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน 
 

นายไวยโรจน์  โกบประยูร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

นายไวยโรจน์  โกบประยูร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาวศิรินภา  อินอ่วม 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวจินดารัตน์  ศิริพิมพ์ไทย 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

 

นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ

นวตักรรม 
 

นายณรงฤทธ์ิ  เพชรอยู่ 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

นางสาวณปภัช  ไชยศรีสังข์ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศ 
 

นายอ านาจ  สิทธิรักษ์ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นกัศึกษา 
 

นายศุภเกียรติ  สิงห์หน 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 

 

นายศิระ  โหละบุตร 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

นายประเสริฐ  ยุทธสะอาด 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

ว่าที่ร.ต.รัฐศักดิ์  โกบประยูร 
หัวหน้างานปกครอง 

 
 

นายสุดสาคร  พาติกบุตร 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

 

นางสาวดารารัตน์  เอง่ฉ้วน 
หัวหน้างานวัดผลแลประเมนิผลฯ 
 

นางสาวจินดารัตน์  ศริิพิมพ์ไทย 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 

นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 

 

นางประภัสสร สายอุปราช 
หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด 
 

นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์ 
หัวหน้างานบุคลากร 

 

นางวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา    
หัวหน้างานการเงิน 

 

นางประภัสสร สายอุปราช     
หัวหน้างานบัญชี 

 

นายอ านาจ  สิทธิรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน          
หัวหน้างานทะเบียน 

 

นางสาวสายฝน อินอ่วม        
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 นางสารี  ผ่องสุวรรณ์ 
หัวหน้างานสวัสดิการฯ 

นายเสกสรรค์   วงค์ใหญ่ 
หัวหน้างานสื่อสารการเรียนการสอน 

 

นายวิศาล  เมืองไพศาล 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ 
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนคิพืน้ฐาน 

นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพนัฺธ ์

นางสาวสุรรีัตน์  อ่วมมีเพียร
หัวหน้าแผนกพณิชยการ 

นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์         
หัวหน้างานพัสดุ 

 

โครงสรา้งการบริหารงาน ปีการศกึษา   2554 

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล  การค้าฯ 

 

นางรุ่งทิวา  โตจ าสี 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 



ตอนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๑.๑  ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานศึกษา 
 ๑.๑.๑  ประวัติของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเปิด
ท าการเรียนการสอนปีการศึกษา  ๒๕๔๑  โดยเปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาพณิชยการ  ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 ๑.๑.๒  ขนาดและท่ีตั้ง 
           วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีพื้นที่จ านวน  ๓๙  ไร่  ๒  งาน  ๙๘  ตารางวา  ตั้งอยู่
เลขที่  ๑๔๓  หมู่ที่ ๕  ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ  ต าบลแหลมฟ้าผ่า  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  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  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ าเจ้าพระยา
และเหนืออ่าวไทย  ระหว่างเส้นรุ้งที่  ๑๓ – ๑๔  องศาเหนือ  และเส้นแวงที่  ๑๐๐ – ๑๐๑  องศาตะวันออก  
มีเนื้อที่ประมาณ  ๑,๐๐๔,๐๙๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๖๒๗,๕๕๗.๕๐  ไร่  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะทางประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร 
           อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  ช่ือของอ าเภอนี้ได้มาจาก
สมุทรเจดีย์  (พระเจดีย์กลางน้ า)  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างข้ึนบน
เกาะกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๓๗๐  บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาของอ าเภอนี้  เป็นที่ตั้งของป้อม
พระจุลจอมเกล้า  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๖  และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤติการณ์  
ร.ศ.๑๑๒  (ในปีเดียวกัน)  นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง  ทางกองทัพเรือยังได้น าเรือรบหลวงแม่กลองซึ่ง
อนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย 
           อาณาเขตติดต่อ 
           ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน  เขตทุ่งครุ  (กรุงเทพมหานคร)  และอ าเภอพระประแดง            
มีคลองนา  คลองสวน  คลองกะออก  คลองตาสน  คลองกะออมใน  คลองบางจาก  และคลองท่าเกวียนเป็น
เส้นแบ่งเขต 
           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอเมืองสมุทรปราการ  มีแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้น
แบ่งเขต 
           ทิศใต้  จรดอ่าวไทย 
           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน  มีคลองขุนราชพินิจใจเป็นเส้นแบ่งเขต 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
           สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ 
           พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า  มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน  มีล าคลองมากมาย  ใช้
ประโยชน์ทางคมนาคม  และการขนส่งทางน้ า  รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม  จังหวัดสมุทรปราการ  
ไม่มีพื้นที่ป่าไม้  (ป่าบก)  มีแต่ป่าชายเลน  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  คือ 
           ๑.  บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา  บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การท างาน  ท า
สวนและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและชุมชน
เมืองที่เกิดข้ึนใหม่ 
           ๒.  บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล  เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึง  ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นดินเหลวลุ่ม  ลึก  เหมาะแก่การท าป่าจากป่าชายเลน  และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง 
           ๓.  บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก  บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่  ส าหรับระบายน้ า
และเก็บกักน้ า  อ านวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน  การท านาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
           การปกครอง 
           การปกครองส่วนภูมิภาค 
           อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๕  ต าบล  (tambon)  แต่ละต าบลแบ่ง
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 
           ท้องที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๖  แห่ง  ได้แก่ 
           ๑.  เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลปากคลองบางปลากดทั้งต าบล 
           ๒.  เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลแหลมฟ้าผ่าและต าบล           
ในคลองบางปลากด 
           ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลนาเกลือทั้งต าบล 
           ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบ้านคลองสวนทั้งต าบล 
           ๕.  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแหลมฟ้าผ่า  (นอกเขต
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า) 
           ๖.  องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลในคลองบางปลากด  
(นอกเขตเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า) 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
           การคมนาคม 
           ๑.  การคมนาคมทางบก  ได้แก่  ถนนสุขสวัสดิ์  ถนนประชาอุทิศ  ถนนเลียบคลอง
สรรพสามิต  ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ 
           ๒.  การคมนาคมทางน้ า  ได้แก่  คลองสรรพสามิต  คลองบางปลากด  คลองสวน  คลองขุน
ราชพินิจใจ  แม่น้ าเจ้าพระยา 
 ๑.๑.๔  งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  ๑๑,๐๙๐,๗๗๑.๑๐  บาท  รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๑ 
ตารางที่  ๑.๑  งบด าเนินการ  งบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
๑.  งบบุคลากร 
     (เงินเดือน , เงินประจ าต าแหนง่ , เงินวิทยฐานะ , ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 

 
๕,๓๔๐,๔๗๙.๓๖.- 

๒.  งบด าเนินงาน  
     ๒.๑  งบด าเนินงาน  (ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจ าป)ี ๒,๙๒๐,๒๐๐.- 
     ๒.๒  ค่าสาธารณูปโภค ๓๐๘,๐๐๐.- 
๓.  ค่าเสื่อมราคม ๑๙,๗๐๑,๒๐๐.๕๑.- 
๔.  งบเรียนฟรี  ๑๕  ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน  (งบอุดหนุนข้ันพื้นฐาน)  
     ๔.๑  ค่าจัดการเรียนการสอน ๓,๒๘๖,๘๙๕.๙๑.- 
     ๔.๒  ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อปุกรณ์ + กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑,๙๓๙,๔๗๕.๑๙.- 
๕.  งบรายจ่ายอื่นๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)  
     ๕.๑  โครงการ  Fix  It  Center ๘๖๑,๐๐๐.- 
     ๕.๒  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ ๓๐,๐๐๐.- 
     ๕.๓  โครงการคุณธรรมน าความรูสู้่เศรษฐกิจพอเพียง ๓๒๕,๐๐๐.- 
     ๕.๔  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ๗๘,๒๐๐.- 
     ๕.๕  โครงการสร้างอาชีพเพือ่ชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น ๔๑๐,๘๐๐.- 
     ๕.๖  โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   ๖๐,๐๐๐.- 
     ๕.๗  โครงการปฏิรูปหลักสูตร ๒๐๐,๐๐๐.- 
     ๕.๘  โครงการอุดหนุนองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม  ๔๐,๐๐๐.- 

ฯลฯ  
รวมงบด าเนินการท้ังสิ้น ๑๑,๐๙๐,๗๗๑.๑๐.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑.๒  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๔๕  
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ.๒๕๔๖  รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้ 
 ๑.๒.๑  จ านวนผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังแสดงใน
ตารางที่  ๑.๒  ถึงตารางที่  ๑.๕ 
 
ตารางที่  ๑.๒  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับช้ัน  หลักสูตร   
 

แผนกวิชา 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

รวม 
ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ ปวส.๑ ปวส.๒ เทียบโอนฯ 

ช่างยนต์ ๔๕ ๕๕ ๓๐ ๑๘ ๖ ๒๕ ๑๗๙ 
ช่างไฟฟ้า ๖๖ ๓๒ ๓๕ ๗ ๑๖ ๑๔ ๑๗๐ 
การบัญชี ๘ ๑๒ ๑๑ ๖ ๒ ๑๐ ๔๙ 
การขาย/การตลาด ๑๒ ๒๑ ๑๒ ๓ - - ๔๘ 
ธุรกิจค้าปลีก ๕ - - - - - ๕ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ ๒๘ ๑๕ ๑๒ ๑๔ ๕ ๑๐๔ 

รวมท้ังสิ้น ๑๖๖ ๑๔๘ ๑๐๓ ๔๖ ๓๘ ๕๔ ๕๕๕ 
 
ตารางที่ ๑.๓  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม  จ าแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา 
                  สาขาวิชา  เพศ  (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน) 
 

รุ่นท่ี/ปี หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนรายวิชา 
จ านวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
๑/๒๕๕๔ ระยะสั้น สาขางานยานยนต ์ ๒๑ ๑๐ - ๑๐ 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง ๒๒ ๗ - ๗ 
สาขางานการบัญชี ๑๙ - ๑๐ ๑๐ 

       
       

รวม ๖๒ ๑๗ ๑๐ ๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
ตารางที่  ๑.๔  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/
ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ า
กว่

า 
คร

ูผู้ช
่วย

 
ช า

นา
ญ

กา
ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ฝ่ายผู้บริหาร ๓ ๓ - - ๓ - - ๓  - - - ๓ - 
แผนกวิชา  เครื่องกล ๕ ๑ ๑ ๓ ๕ - - - ๕ - ๑ - - - 
แผนกวิชา  ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส ์

๖ ๒ ๑ ๓ ๖ - - - ๖ - - ๒ - - 

แผนกวิชา  สามัญ ๕ ๒ ๒ ๑ - ๕ - ๓ ๓ - - ๒ - - 
แผนกวิชา  การขาย/การตลาด ๔ ๑ ๓ - - ๔ - ๔ - - - ๑ - - 
แผนกวิชา  การบัญชี ๒ - ๒ - - ๒ - - ๒ - - - - - 
แผนกวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ - - ๓ ๑ ๒ - - ๓ - - - - - 
แผนกวิชา  เทคนิคพื้นฐาน ๒ ๑ - ๑ ๒ - - - ๒ - - - - - 

รวมท้ังหมด ๓๐ ๑๐ ๙ ๑๑ ๑๗ ๑๔ - ๑๐ ๒๑ - ๑ ๕ ๓ - 
ตารางที่  ๑.๕  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนจ านวนตามงาน  สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงการสร้างบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ าก
ว่า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว่

า 
ป.

ตร
 ี

ฝ่ายวิชาการ ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
ฝ่ายพัฒนานกัเรียน นักศึกษา ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑๐ - - ๑๐ ๓ ๗ ๕ - ๔ ๑ - 

รวมท้ังหมด ๑๒ - - ๑๒ ๓ ๙ ๕ - ๖ ๑ - 
๑.๓  ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้รวมคิด  ร่วมท า  
ร่วมประเมินผล  ร่วมปรบัปรงุ  จงึกระจายอ านาจการบรหิารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรา้งการบรหิารงาน
ดังนี้  (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบรหิารของวิทยาลัย) 
 
 
 
 



๕ 
๑.๔  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรบัของสังคม
ในรอบปีการศึกษา) 

วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 
๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ นางสาวพัดชา  อินทร์บุญ  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑  การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย  ประเภทเดี่ยว  ในงานฉลองครอบรอบ  
๕๐  ปี  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ ประกาศนียบัตรฉบับนีร้ับรองว่า  “ ตู้เย็นรีดผ้า ”  ผลงานสิง่ประดิษฐ์โดย
นายมุสตอฟา  การิมี  และนายคมกฤษ  จินะแปง  นักเรียน ช้ัน ปวช.๓  
ช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  
อาจารย์ทีป่รึกษานายวิโรจน์  คล่องแคล่ว  ได้ผ่านการเสนอขายไอเดียใน
รายการสมรภูมิไอเดีย  Brain  child  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ 

๑๗ – ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท  เอสโซ่
(ประเทศไทย)  จ ากัด  (มหาชน)  ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรงุเทพมหานคร  มอบเกียรตบิัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
ผลงานตู้เย็น  เตารีด  HOT&COOL  ได้เข้าประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ภาคตะวันออกและกรงุเทพมหานคร  ณ  วิทยาลยัเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เกียรติบัตรฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อแสดง
ว่านายวิโรจน์  คล่องแคล่ว  ร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐต์ู้เย็นรีดผ้า  
HOT&COOL  งาน  “ มหกรรมอาชีวศึกษา ”  R-Tech ๒๐๐๗  ณ   
หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบรุี 

๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน  และการบรหิารจัดการตามนโยบาย
สถานศึกษา  ๓D ระดับเหรียญทอง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ 

๒๘ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๑ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี  ๒๕๕๐ 

๘  ธันวาคม  ๒๕๕๑   ร่วมสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาระบบทวิภาคี  ด้านค้าปลีก 
จากบริษัท  ปัญญาภิวัฒน์  จ ากัด 

๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุน
มารยาทไทยดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๑  โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฯ 

 
 
 
 
 



๗ 
วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 

๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒   เข้าร่วมด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชนดีเด่น  ระดับจังหวัด ประจ าปี
๒๕๕๒  ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมือ  อุปกรณ์  จากส านักงานความ
ร่วมมือ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๓-๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒ นายบุญฤทธ์ิ  ปานสง่า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่  (ชาย)  ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ณ  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง 

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาว่ิงไทยช่วยไทย  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาแชร์บอล  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ครูสุรรีัตน์  อ่วมมีเพียร  ครูแผนกพณิชยการได้รับเกียรติเชิดชูเกียรติ  ด้าน
การสอนดีเด่น  (ด้านบูรณาการหลักสูตร  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติบัตร  “ ร่วมพัฒนาบ้านหนงัสือวัดปานประสทิาราม ” ตาม
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม  ประจ าป ี 2553 

๙  กันยายน  ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติบัตร  “ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  ๓D  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๓ ”  รางวัลระดับเหรียญทอง  จากส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

๒๕  กันยายน  ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติ  “ การเข้าร่วมโครงการท าดีมีอาชีพ ”  จากกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน  กองทัพบก 

๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ว่าที่ร้อยตรสีมโภชน์  คงบุญโสด  ได้รับโลเ่กียรติบัตร  “ สนับสนุนกจิการ
ของต ารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา ”  จากกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ได้รับรางวัล  “ เทคโนโลยีด้านการประหยดัพลังงานและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  ”  
รางวัลที่ ๑  ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจ าปี  ๒๕๕๓  
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร ์

๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น  รุ่นฟลายเวทในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  ภาคกลาง ๑  ดอกปีบเกมส์  ระหว่างวันที่   
๒๕ – ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ณ  จังหวัดปราจีนบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษา
พอเพียง  ๒๕๕๓ ” 

๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ นายจิรายุ  สว่างภพ  นักเรียนแผนกพณิชยการไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑  มวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นฟลายเวท  การแข่งขันอาชีวเกมส์  
ระดับชาติ ระหว่างวันที่  ๑จ-๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  จังหวัดเชียงใหม ่

๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลสถานศึกษาชมเชย  ระดบัอาชีวศึกษา  สถานศึกษาเพื่อรบั
รางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔ นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์ได้รับการคัดเลือกเป็นครผููส้อนดีเด่น  
ประจ าปี  ๒๕๕๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔ นายอนันต์ธนภัทร  เจริญชัยธนาโชค  ได้รับการคัดเลือกเปน็ครูผูส้อน
ดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

๗ – ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ นางสาวอุษา  เทพรกัษ์  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตอาเซียน
อาชีวศึกษา  ระดับชาติ 

  ธันวาคม  ๒๕๕๕ นายณัฐดนัย  สุทธิโชค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่  
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

ธันวาคม  ๒๕๕๕ นายจิรายุ  สว่างภพ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดรอ้งเพลงไทยสากล  
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  และ  รางวัลเหรียญทองแดง  
ระดับภาค 

ธันวาคม  ๒๕๕๕ นายการันต์  ชะดี และ นางสาววาสนา  ทบวงษ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่  2  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียน Web page  ระดับ ภาค 

ธันวาคม  ๒๕๕๕ นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง  ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปี 2555 

ธันวาคม  ๒๕๕๕ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยมาตรฐาน  อันดับที ่ 1  ระดับ
เหรียญเงิน 

๔  มกราคม  ๒๕๕๖ ผู้บริหารและครูผูส้อนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ได้รับคัดเลือก
เพื่อรบัรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี  ๒๕๕๕  จ านวน  ๖  ท่าน  ได้แก่ 
ผู้บริหาร  ๒  ท่าน  ได้แก่  ผอ.วิศาล  เมืองไพศาลและรองผูผู้้อ านวยการ
ไวยโรจน์  โกบประยรู  ครูผู้สอน  จ านวน  ๕  ท่าน  ได้แก่  ว่าที่ร้อยตร ี
รัฐศักดิ์  โกบประยรู , นางวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา , นายอนันต์ธนภัทร  
เจริญชัยธนาโชค , นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์ , และนายอ านาจ สิทธิรักษ์ 

 
 
 



๙ 
๑.๕  ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๕  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๔.๑  ผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๔.๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 
๑.๔.๓  การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีการวางแผนการด าเนนิงานตามนโยบายของสถานศึกษา 
๑.๔.๔  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ นักเรียนมีทักษะความสามารถในด้านวิชาการ 
๑.๔.๕  นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

คิดค้นนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ ์
 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๔.๖  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

วิทยาลัยฯ  มีการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายในด้าน
การพัฒนาผูเ้รียน 

๑.๔.๗  การประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานสอดคล้องกบัเป้าหมายการประกัน 
๑.๔.๘  การจัดการฝกึอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยฯ  จัดด าเนินการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ให้หลากหลายมากขึ้น 
๑.๔.๙  ...................................................  
 
๑.๖  ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ซึ่งประชมคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี ้
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๕.๑  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อมทีท่ าให้นักเรียนมีความปลอดภัย
ในวิทยาลัยฯ/จ านวนครั้งของการจัดกจิกรรมให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

๑.๕.๒  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท จ านวนครั้งทีล่ดของการก่อเหตทุะเลาะวิวาท 
๑.๕.๓  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด จ านวนคนที่ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑.๕.๔  ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตัง้ครรภ์กอ่นวันอันควร จ านวนครั้งในการจัดกจิกรรมให้ความรู้แก่

นักเรียน  
๑.๕.๕  ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม  (พักเที่ยง) เพื่อ

ลดความเสี่ยงด้านพนัน/มั่วสมุ 
 
 
 
 



ตอนที่  ๒ 
การด าเนนิงานของสถานศึกษา 

 
๒.๑  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 ๒.๑.๑  วิสัยทัศน์  
  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จักเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน  ระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ  และระดับเทคนิคให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะ
อาชีพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  ความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 ๒.๑.๒  ปรัชญา 
            วิชาการน า  คุณธรรมเด่น  เน้นทักษะ  รักสามัคคี 
 ๒.๑.๓  พันธกิจ 
            ๒.๑.๓.๑  จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ในระบบต่างๆ  ตลอดจนให้การฝึกอบรมวิชาชีพ  ตามความต้องการของท้องถ่ินในด้านอุตสาหกรรม  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  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารด าเนินงานวิจัย  รวมทัง้มีการสร้าง  และพฒันานวัตกรรม 
๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาดังนี้ 
 ๒.๒.๑  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และพัฒนาวิชาชีพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ๒.๒.๒  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความช านาญในวิชาชีพของตน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพิ่ม
ศักยภาพในการท างานและสง่เสรมิการวิจัย 
 ๒.๒.๓  มีระบบสนบัสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 ๒.๒.๔  ผู้ส าเรจ็การศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  และสถานประกอบการ 
 ๒.๒.๕  สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบรหิาร  จัดการศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
๒.๓  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 เพื่อใหก้ารบรหิารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง  จึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๓.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ผู้เรียน  ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

โครงการสร้างเสริมความปลอดภัย
แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

สภาพแวดล้อมที่ท าให้นักเรยีนมี
ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ/
จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

๒.๓.๒  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท โครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาสังคม จ านวนครั้งทีล่ดของการก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท 

๒.๓.๓  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด โครงการอาชีวศึกษาห่างไกลยาเสพติด จ านวนคนทีห่่างไกลจากยาเสพติด 
๒.๓.๔  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น   
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

โครงการอาชีวห่างไกลเอดส ์ จ านวนครั้งในการจัดกจิกรรม
ให้ความรู้แก่นักเรียน  

๒.๓.๕  ความเสี่ยงด้านการพนันและ 
การมั่วสมุ 

โครงการอาชีวห่างไกลการพนัน
และมั่วสมุ 

ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม  
(พักเที่ยง) เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านพนัน/มั่วสุม 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายความส าเร็จทุกข้ออย่างสอดคล้องกับแผนการบรหิารความเสี่ยง) 
 
๒.๔  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๒.๔.๑  การประเมินคุณภาพภายนอก  
๑)  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้พัฒนา
ผลการเรียนในรายวิชาสามัญทั่วไป  วิชาสามัญพื้นฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน  ให้มีผลการเรียนที่สูงข้ึน  
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ปรับใช้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ  ทั้งด้านภาษา  และเทคโนโลยี  รวมทั้งเพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อไประดับที่สูงข้ึน 

จัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-Net  
และจั ดอบรมนัก เ รี ยน  นั ก ศึกษาโดยวิทยากร
ชาวต่างชาติ  โดยจัดให้มีการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาและมีการจัดติวเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสอบ 

๒)  ควรเพิ่มเติมเนื้อหาภาษาอังกฤษ  ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการท างาน  เนื้อหาและอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีควรทันสมัยมากข้ึน  และเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การพัฒนางาน  ระบบการ
ท างานเพื่อความก้าวหน้าในการท างาน 

โดยจัดให้มกีารเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย
เจ้าของภาษา 

๓)  ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานโครงงาน  หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ 

จัดท ารปูเล่มโครงงานทุกครัง้  พร้อมน าข้อมูลลงแผ่น 
CD  เพื่อความสะดวกในการเผยแพร่  ค้นหา  และ
น าไปใช้โยชน์ 

 
 
 
 



๑๒ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๔)  ควรมีการน าผลงานโครงงาน  หรือสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง
ประโยชน์และมลูค่าเพิ่ม  หรือต่อยอดองค์ความรู้ทีม่ีอยู่
เดิม  และควรพัฒนาและน าผลงานของผู้เรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันในระดบัชาติให้มากขึ้น 

น าผลงานโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน  
นักศึกษาน าไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์
ในการใช้สอย 

๕)  สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
ในสาขางานที่เปิดสอนให้มากขึ้นเพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
และปฏิบัตจิากการท างานจรงิสามารถเช่ือมโยงชีวิตการ
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ 

๖)  การจัดการศึกษาดูงานควรให้ครบถ้วนทุกสาขางาน  
และใหผู้้เรียนเข้าร่วมศกึษาดูงานให้มากขึ้น 

เพิ่มจ านวนครั้งในการศึกษาดูงานของนักเรียน 
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  ๓ 
การด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑  ด้านผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  พัฒนาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะของวิชาชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผูป้ระกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งข้ึน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้มีการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน  ครูผู้สอนภาคเรียนก่อน  
ผู้เรียน  ๑  สัปดาห์  ให้ครูทุกคนเตรียมการสอน  จัดท าโครงการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุง่เน้น
สมรรถนะ  สอดคล้องกบัมาตรฐานรายวิชา  ให้สอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยเน้นเรื่องการพฒันา
ผู้เรียน  มีการประเมินตามสภาพจริง  มอบหมายหน้าที่สอนตามความถนัด  และตรงตามวุฒิการศึกษาของครู
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชา  มีการน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน  ครูผูส้อนใช้วิธีการประเมินตามสภาพจรงิ  และบันทึกการสอนทุกครั้งทีม่ีการสอน
พร้อมทั้งจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ  ๑  เรื่อง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  ผลจากความพยายามโดยครูผู้สอนจัดท าโครงการสอน  แผนการสอน  โดยเน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ  
และน าสื่อการสอนมาใช้พัฒนาผู้เรียน  ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา  และบันทึกการสอนทุกครั้งที่มีการสอน  อีกทั้งมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนละ ๑  
เรื่อง  ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละสาขางทานในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีผู้เรียนระดับ ปวช.
จ านวน  ๕   สาขางาน  ปวส.  จ านวน  ๕   สาขางาน  โดยมีจ านวนที่ลงทะเบียนทั้งหมด  ผู้เรียนทั้ง  ๒  ภาคเรียน  
ลบจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
  ผลสัมฤทธิ์  ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ข้ึนไป  ในระดับ  ปวช.
และ  ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  ...................  อยู่ในระดับคุณภาพ.................. 

 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ระดับชั้น  
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การพ้นสภาพ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เฉลี่ยรอ้ยละ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

หมายเหตุ 

ปวช.๑ ๑๘๙ ๑๒๕ ๙๐ ๗๒.๐๐  
ปวช.๒ ๑๕๗ ๑๓๘ ๑๑๓ ๘๑.๘๘  

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ระดับชั้น  
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การพ้นสภาพ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 2.00ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 2.00ขึ้นไป 

หมายเหตุ 

ปวช.๓ ๑๕๓ ๑๔๓ ๘๐ ๕๕.๙๔  
รวม  ๔๕๓ ๔๐๖ ๒๘๓ ๖๙.๗๐  

ปวส.๑ ๕๒ ๔๔ ๔๔ ๑๐๐  
ปวส.๒ ๕๘ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๕  
รวม ๑๑๐ ๗๘ ๗๗ ๙๘.๗๑  

รวมท้ังหมด ๕๖๓ ๔๘๔ ๓๖๐ ๗๔.๓๘  
 

สรุป  จ านวนผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอ้ยละ ๒.๐๐  ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๘  
        อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้ง  ๓  ด้าน  
คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ   โดยก าหนด
กลุม่ตัวอยา่งสถานประกอบการและครอบคลุมคุณภาพของผูเ้รียนทัง้  ๓  ด้าน  และน าข้อมลูมา วิเคราะหผ์ลอย่างถูกตอ้ง 
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน   
  ผลสัมฤทธิ์  ท าการสอบถามระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  
ที่มีตอ่คุณภาพของผูเ้รียน  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๗๕.๖๗  อยู่ในระดับ  ดี 
 

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.  ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ๗๗.๕๐ ดี 
๒.  ความรู้ความสามารถพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการท างาน ๗๔.๕๐ ดี 
๓.  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ๗๕ ดี 

รวมเฉลี่ย ๗๕.๖๗ ดี 
 

สรุป   ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดบั   
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
    ดีมาก                    ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
   ดี             ค่าเฉลี่ย   ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
   พอใช้        ค่าเฉลี่ย   ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
      ต้องปรับปรุง   ค่าเฉลี่ย  ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
      ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน  ค่าเฉลี่ย  ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

  ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติและด าเนินการประเมินนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.๓ , ปวส.๒  ทุกสาขางานพร้อมทั้ง
สรปุและรายงานผลการประเมินโดยค านวณหาค่าร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา  ที่ผ่านมากาประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

  ความพยายาม  สถานศึกษาได้วางแผนและด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมีการ
แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

  ผลสัมฤทธิ์  นักเรียนระดบั ปวช. ๓  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๕๕  ที่ส าเรจ็การศึกษามี
จ านวน  ๙๗  คน  มีผู้ส าเรจ็การศึกษาทีผ่่านการประเมนิ  ๙๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  และนักศึกษา ระดับ 
ปวส.๒  ที่ส าเรจ็การศึกษามีจ านวน  ๓๘  คน  มีผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ผ่านการประเมิน  ๓๘  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๐๐  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ระดับชั้น จ านวนผู้ส าเร็จ 
การศึกษาท้ังหมด 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ท่ีผ่านการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ 
การศึกษาท่ีผ่าน 

เกณฑ์การประเมินฯ 

เอกสารอ้างอิง 

ปวช..๓ ๙๗ ๙๗ ๑๐๐  
ปวส.๒ ๓๘ ๓๘ ๑๐๐  
รวม ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๐๐  

 

สรุป  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V – NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาตขิึ้นไป 
 

  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-Net  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งวิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ดังนั้นวิทยาลัยฯ  จึงจัดให้มีการจัดเตรียมความพร้อมโดยให้มีการจัดติวเตอร์ให้กับนักเรียน  นักศึกษาผู้ที่จะ
ส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.๓  และ ปวส. 2   ทุกสาขางาน 
 

  ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการติวเตอร์โดยใช้ข้อสอบ  Test  
Blueprint  และมีการแจ้งนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการสอบพร้อมทั้งมีการแจ้ง หัวข้อรายวิชาที่
สอบให้นักเรียนทราบทั้งให้ที่ปรึกษาอธิบาย  ช้ีแจง  ให้ค าแนะน านักเรียนในการสอบ  

 

  ผลสัมฤทธิ์  มีผูผ้่านเกณฑก์ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-Net)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยข้ึนไป ระดบั ปวช. ๓  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๖๔  และ ปวส. ๒ คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๘๙ 
อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้      

 
 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ระดับชั้น  
จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบฯ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยต้ังแต่คะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
หมายเหตุ 

ปวช. ๓ ๙๑ ๔๗ ๕๑.๖๔  
ปวส. ๒ ๓๘ ๒๒ ๕๗.๘๙  

 

 
สรุป  จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
        ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช. ๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๔  และ ระดบั ปวส. ๒  
        คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙  อยู่ในระดบัคุณภาพ  พอใช้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V – NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-Net  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งวิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
จึงมีการจัดท าโครงการอบรมนักเรียน  นักศึกษาโดยวิทยากรชาวต่างชาติ  โดยจัดมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยเจ้าของภาษาและมีการจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ 
 

  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  จัดท าโครงการและมีการแต่งตั้งค าสั่งในการทดสอบมาตรฐาน
ทางการศึกษาระดับชาติ  พร้อมทั้งมีการจัดตั้งติวเตอร์นักเรียน  และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา 
 
  ผลสัมฤทธิ์  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีผู้เรียนในสาขาต่างๆ  ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V- Net)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับ ปวช. ๓  คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๒๕ และ ระดับ ปวส. ๒  คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๖๓     
อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้ 
 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบฯ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยต้ังแต่คะแนน
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาการ 

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

หมายเหตุ 

ปวช. ๓ ๙๑ ๔๓ ๔๗.๒๕  
ปวส. ๒ ๓๘ ๒๐ ๕๒.๖๓  

 
สรุป    จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑก์ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่า 
          คะแนนเฉลี่ยระดบัชาติข้ึนไปในกลุม่วิชาภาษาองักฤษ  ระดบั ปวช. ๓  คิดเป็นรอ้ยละ ๔๗.๒๕  
           ระดับ ปวส. ๒  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓   อยู่ในระดบัคุณภาพ   พอใช้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๘  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 
  ความตระหนัก  ครูได้วิเคราะห์หลักสูตรแต่ละรายวิชา  เพื่อจัดท าโครงการสอน  และ
แผนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด  มีการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ  โดยการส่งผู้เรียนออกไป
ฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ได้จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชามี
เกณฑ์การวัดผลที่เป็นมาตรฐาน  โดยมีการพัฒนาด้านวิชาชีพ  ทักษะทางวิชาชีพ  ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  มีการดูแลผู้เรียน  โดยครูที่ปรึกษาในด้านการเข้าเรียนของ
ผู้เรียน  เพื่อป้องกันการขาดเรียน  ท าให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาและร่วมกันป้องกันปัญหาที่ เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน  ท าให้ผลการเรียนมผีลสมัฤทธ์ิ  แต่หากมีปัญหาก็อาจขอพักการเรียน  หรือลาออก  เพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนภายหลัง 
 
  ความพยายาม  ฝ่ายวิชาการได้ก ากับดูแลให้ครู  ให้ด าเนินการจัดท าแผนการสอนแบบ
บูรณาการ  จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด  มี
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะการปฏิบัติจริงในแต่ละหน่วยของการเรียนการสอน  ได้จัดท า
เครื่องมือวัดผล  แบบฟอร์มเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจน  มีการส่งคะแนนการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงของการเรียนการสอนทุกภาคเรียน  มีปลายภาค  นอกจากในเรื่องความรู้  ความสามารถทางวิชาการแล้ว
ยังมีเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  โดยร่วมกับงาน
พัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล  ทั้งนี้   ฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยใน 
ช้ันเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในช้ันเรียนอีกด้วย 
 
  ผลสัมฤทธิ์  ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยเฉลี่ยร้อยละ...................  อยู่ในระดับคุณภาพ................. 

 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับจ านวนแรกเข้า 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ระดับชั้น  
ข้อมูลผู้เรียน

แรกเข้าของรุ่น 
(1) 

ข้อมูลผู้ส าเรจ็
การศึกษาทั้งหมด 

(2) 

ข้อมูลผู้เรียนแรก
เข้าของรุ่นที่ส าเรจ็

การศึกษา (3) 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาของรุ่นต่อ
ผู้เรียนแรกเข้าของ

รุ่น (3)/(1) 

หมายเหตุ 

ปวช.๑ ๑๘๙ ๑๒๕ ๑๒๕ ๖๖.๑๓  
ปวช.๒ ๑๕๖ ๑๓๘ ๑๓๘ ๘๘.๔๖  
ปวช.๓ ๑๕๓ ๑๔๓ ๑๔๓ ๙๓.๔๖  

รวม ปวช. ๔๙๘ ๔๐๖ ๔๐๖ ๘๑.๕๒  
 
 
 
 



๑๙ 
 

ระดับชั้น  
ข้อมูลผู้เรียน

แรกเข้าของรุ่น 
(1) 

ข้อมูลผู้ส าเรจ็
การศึกษาทั้งหมด 

(2) 

ข้อมูลผู้เรียนแรก
เข้าของรุ่นที่ส าเรจ็

การศึกษา (3) 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาของรุ่นต่อ
ผู้เรียนแรกเข้าของ

รุ่น (3)/(1) 

หมายเหตุ 

ปวส.๑ ๕๒ ๔๔ ๔๔ ๘๔.๖๑  
ปวส.๒ ๕๘ ๓๔ ๓๔ ๕๘.๖๒  

รวม ปวส. ๑๑๐ ๗๘ ๗๘ ๗๐.๙๐  
รวมทั้งหมด ๖๐๘ ๔๘๔ ๔๘๔ ๗๙.๖๐  

 

สรุป  ผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับจ านวนแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ 
       อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีแผนงานการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรอืประกอบ
อาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี  โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ด าเนินการประชุมวางแผน  เพื่อติดตามนักเรียนที่
จบการศึกษาว่าภายใน  ๑  ปี  นักเรียน นักศึกษา  ศึกษาต่อหรือท างานแล้ว  ซึ่งงานแนะแนวการศึกษาฯ  ได้
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ไว้อย่างต่อเนื่อง 
 
  ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายใหห้ัวหน้างานแนะแนวการศึกษาด าเนินการตาม
กระบวนการ  PDCA  เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษาทีจ่บการศึกษาภายใน  ๑  ป ี
 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาได้วางแผนการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว  
ภายใน  ๑  ปี  ซึ่งทางสถานศึกษามีการติดตามทุก  ๆ  ปี  มีการจัดจัดท าแบบรายงานส ารวจผู้ส าเรจ็การศึกษา
โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ซึ่งสถานศึกษาก าหนดเกณฑ์  ดีมาก  ไว้ร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐



ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 

ค าชี้แจง   ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา   ( ปีการศึกษา   ๒๕๕๔) 
 

ระดับ 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังสิ้น 

ท างานใน
สถาน

ประกอบการ 

ประกอบ
อาชีพอิสระ 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 
ติดต่อ
ไม่ได ้

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานท าในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อ 

เอกสารอ้างอิง 

ปวช. ๖๖ ๘ - ๕๘ - - ๑๐๐ แบบรายงานผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ปวส ๒๙ ๑๑ - ๑๙ - - ๑๐๐ บิลค่าโทรศัพท์ตาม 
รวมท้ังสิ้น ๙๔ ๑๙ - ๗๗ - - ๑๐๐ เบอร์โทรท่ีนักเรียน

เขียนกรอกเอกสารให้
วิทยาลัยฯ 

 

สรปุ   ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอสิระ หรอืศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



  ตัวบ่งชี้ ท่ี  ๑.๙  ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
สถานศึกษา  หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพาของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาวางแผน  ส ารวจ  ติดตาม  ประสานงานกับสถานประกอบการ
และสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาที่มีต่อ
นักเรียน  นักศึกษา 
  ความพยายาม  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาวางแผนและด าเนินการติดตามให้เป็นไปตาม
กระบวนการ  PDCA  เพื่อให้การด าเนินการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษา
ส าเร็จลุ่ล่วงตามเป้าหมาย 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานประกอบการและสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษาที่รบัเข้าท างานและศึกษาต่อ  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๙.๓๕  อยู่ในเกณฑ์  ดี
ซึ่งสถานศึกษาก าหนดเกณฑ์  ดี  ไว้ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2555 

 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
๑.  ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ๘๑.๔๕ ดีมาก 
๒.  ความรู้ความสามารถพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการท างาน ๘๐.๐๓ ดีมาก 
๓.  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ๗๖.๕๘ ดี 

รวมเฉลี่ย ๗๙.๓๕ ดี 
สรุป   ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูส้ าเรจ็การศึกษาอยู่ในระดับ   

    ดีมาก                    ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
   ดี             ค่าเฉลี่ย   ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
   พอใช้        ค่าเฉลี่ย   ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
      ต้องปรับปรุง   ค่าเฉลี่ย  ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
      ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน  ค่าเฉลี่ย  ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๑. ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ข้ึนไป 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

๗๔.๓๘ ดี 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๒. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล  (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑)  มีผล  (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล  (๓) 
- ต้องปรับปรงุ 
  ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) 

๗๕.๖๗ ดี 

๓. ร้อยละของผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ดีมาก 

๔. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดบัชาติข้ึนไป 

- ดีมาก  ๖๕  ข้ึนไป 
- ดี  ๕๕-๕๔.๙๙ 
- พอใช้  ๔๕-๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๓๕-๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๓๕ 

ร้อยละ  
๕๑.๖๔ 

พอใช้ 

๕. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)  ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก  ๖๕  ข้ึนไป 
- ดี  ๕๕-๕๔.๙๙ 
- พอใช้  ๔๕-๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๓๕-๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๓๕ 

ร้อยละ  
๔๗.๒๕ 

พอใช้ 

๖. ร้อยละของผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

๐ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๗. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

๗๙.๖๐ ดี 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๘. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอสิระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ  ๑๐๐ ดีมาก 

๙. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผูร้ับบรกิารทีม่ี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล  (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑)  มีผล  (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล  (๓) 
- ต้องปรับปรงุ 
  ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒) 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
  ปฏิบัติ (๑) 

ร้อยละ  
๗๙.๓๕ 

ดี 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๑ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๓  ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ 
                              ภายใน ๑ ปี 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๔  ร้อยละของผูเ้รยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
                              (V-Net)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๕  ร้อยละของผูเ้รยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
           (V – Net)  ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุม่วิชาภาษาอังกฤษ   
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   
                              หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
มาตรฐานท่ี ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบรูณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้จัดประชุมจัดท าแผนการเรียนให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียน
ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้มีการประชุมแผนก  เพื่อคัดเลือกรายวิชาที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนและแต่ละแผนกวิชาจะต้องมี
แผนการเรียนที่จัดให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการอย่างน้อย  ๕๔  ชม./หน่วยกิต  และมีการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการพร้อมทั้งร่วมท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ  (MOU) 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้ประชุมหัวหน้าแผนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จัดตารางเรียน  
ตารางสอนแต่ละภาคเรียน  พร้อมกับมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนตามตารางสอนทุกภาคเรียน  และ         
ทุกแผนการเรียนจะต้องจัดให้มีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะอาชีพทุกแผนการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์  ท าให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  ฝึกทักษะ  ฝึกอาชีพ  ตามสมรรถนะอาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา  ตามรายวิชาที่มีหลักสูตรได้ปรับปรุงพัฒนาแล้ว  และยังมีการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  ซึ่งผลการประเมินจะน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  วิทยาลัยฯ  ปฏิบัติทั้ง  ๕  
ประเด็น  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเชียน 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๑.  สถานศึกษามีการส ารวจข้อมลูความ
ต้องการในการพฒันาหลักสูตร 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร  -  - ขออนุมัติแผนการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



  ๒๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๔.  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  -  -  
๕.  สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไมเ่กิน ๓ ปี 
ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
สาขางานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการเรียนการสอนคุณธรรม  จริยธรรมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  พร้อมทั้งให้ครูที่มีสอบได้จัดท าแผนการสอบที่มุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพฯ  ส่ง
วิทยาลัยฯ  ทุกรายวิชา 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าแผนการสอนทุก
รายวิชา  ได้แก่  การอบรมการเขียนแผนการสอน/การซื้อวัสดุการจัดท าแผนการสอน/การให้ครูจัดส่งบันทึก
หลังการสอนทุกรายวิชา 
  ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยฯ  ได้แผนการสอนที่มีคุณภาพ  มุ่นเนน้สมรรถนะอาชีพและบรูณาการ
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชาทีส่อน  คิด
เป็นรอ้ยละ  ๑๐๐  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
สรุป   สถานศึกษามีจ านวนครูที่จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา  ร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
 
 
 
 

 

จ านวนครูทั้งหมด 
จ านวนครูที่มีการจัดท า

แผนการจัดเรียนรูร้ายวิชา
ด้วยเทคนิคการสอนที่

หลากหลายฯ 

ร้อยละของครทูี่มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา

ด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายฯ 

 
เอกสารอ้างอิง 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ แผนการจัดการเรียนรู ้



๒๖ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  และ
พานิชยกรรม  ทั้งภาคปกติและเทียบโอนประสบการณ์  โดยทางสถานศึกษามีความตระหนักในการจัด        
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพ  
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน  มีการนิเทศการเรียนการสอน  และให้ครูจัดท างานวิจัยและ
น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
  ความพยายาม  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้จัดให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของรายวิชาที่สอน  มีการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้ครูจัดท าโครงการเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน  มีการนิเทศการเรียนการสอนโดยให้ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาที่ท าการ
สอน  และให้ครูจัดท างานวิจัย  น าผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา 
  ผลสัมฤทธิ์  ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่นเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าร้อยละ  ๘๐  มีครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอนและสื่อที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาที่ท าการสอน  
ครูได้จัดท างานวิจัย  น าผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เพือ่แก้ไขปัญหา  และพัฒนาการเรยีน
การสอนภาคเรียนละหนึ่งรายวิชา 
 

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน
มีคุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๑.  สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดการ เ รียนรู้ ด้ วยเทคนิค วิ ธีการสอนที่
หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

 -  -  

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน
มีคุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๒.  สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐  ของรายวิชาที่สอน 

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
และให้ครูแตล่ะคนท าบันทึกหลงัการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

 -  -  

๔.  สถานศึกษาให้ครูแต่ละคน าผลจากการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่รายวิชาที่สอน 

 -  -       

๕.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนน าผลจากการ
วิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวิชา 

 -  -       

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  ตามหลักประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  (ปรับปรุง  ๒๕๔๖)  และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การคุณธรรม  จริยธรรม  และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งบูรณาการความรู้จากรายวิชา
ต่างๆ  มีการจัดกิจกรรม  การใช้สื่อและการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  โดยเน้นให้ครูผู้สอนก าหนด
และแจ้งหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมนิผลจากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา  สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๑.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนก าหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ใหผู้้เรียนทราบกอ่นการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 -  -  

๒.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครทูุกคน 
วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 

 -  -  

๓.  สถานศึกษาใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน 

 -  -  

๔.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนจัดการเรียน
การสอนโดยใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทกุรายวิชาที่สอน 

 -  -  

๕.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนน าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพฒันา
สมรรถนะผู้เรียน   ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ทุก
รายวิชาที่สอน 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๙ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
  ความตระหนัก สถานศึกษาได้ด าเนินการประสานความร่วมมือจัดการศึกษาดับสถานประกอบการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน  (กลุ่มผู้เรียนปกติ)  ตามหลักสูตร  จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน  มีการ
นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ  หน่วยงานมีการวัดผลของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน   
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ  (กลุ่มผู้เรียนปกติ)    
หน่วยงานส าหรับผู้เรียนระดับช้ัน  ปวช.๓  และ ปวส.๒  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (กลุ่มผู้เรียนระบบทวิภาคี)  
ทุกภาคเรียน  ยกเว้น  ปวช.  เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒ 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีระดบัคุณภาพในการฝกึงาน  ซึ่งสถานศึกษาปฏิบัติ  ๔  ข้อ  อยู่ใน
ระดับ  ดี 
 

ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๔  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน
มีคุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๑.  สถานศึกษาคัดเลือกสถานประกอบการ 
หนว่ยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตรงหรอืสมัพันธ์กับสาขางาน 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน
การฝกึงานพร้อมมีคู่มือการฝกึงาน 

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของ
ผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 

 -  -  

๔.  สถานศึกษามีการฝัดผลการฝึกงานของ
ผู้เรียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 

 -  -  

๕.  สถานศึกษามีการสมัมนาการฝกึงาน
ของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรบัปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมสมัมนา 

-  -   



๓๐ 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 
๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (๑) – (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑) – (๔) 
- พอใช้  ปฏิบัติ  (๑) – (๓) 
-  ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒) 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
  ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ 
  ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒) 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔ ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔ ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔ ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๒ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลกัสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกบัความ 
                              ต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา     
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
มาตรฐานท่ี ๓  ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา 
  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีระบบ
ฐานขัอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากราในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  ความตระหนัก  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายแผนพัฒนา
ตลอดจนกรอบทิศทางการด าเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการก ากับ  ดูแลและ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะ
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ร่วมกับสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา  สถานศึกษาปฏิบัติ  
๔  ข้อ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๑. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 -  - -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้มี การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

 -  - -รายงานการประชุม 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัตงิานตาม
อ านาจหน้าทีท่ี่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 -  - -รายงานการประชุม 



๓๓ 
 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๓  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้ 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   มีการด าเนินงาน
ตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรหิารจัดการสถานศึกษา   สถานศึกษาได้
ปฏิบัติ  ๕  ข้อ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 -  -  

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษาและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

-  -   

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอื
วิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

-  -   



๓๔ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามสี่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 -  -  

๔.  สถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 -  -  

๕.  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ร่วมก าหนดอัตลักษณ์  “ เน้นทักษะ ”  ให้กับนักเรียนและ
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน  นักศึกษาจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ทักษะที่ได้เรียนมาประยุกต์ 
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียน  นักศึกษาจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และสง่เข้าประกวด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชุมชน  ระดับภาคและระดับชาติ 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
จ านวน  ๑  ราย  และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจ านวน  ๕  ราย  นาธานินทร์  พุ่มเจริญ  ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทองแดง  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๒  สิ่งประดิษฐ์เพื่อประกอบอาชีพ  เครื่องตีเปลือกหอย  ในการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  , นายอดิเรก  พรมแก้ว  ได้รับรางวัลชมเชย  เครื่องกรอกน้ า
อัตโนมัติ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษารบัทราบและมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

 -  - -แผนปฏิบัติการ 
-รายงานผล 

๔.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ 

 -  - -รายงานผลการใช้เงิน 

๕.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 -  -  

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  มอบหมายงาน
ตามล าดับ  กระจายอ านาจในการท างาน  ได้ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  บริหารสถานศึกษาด้วยความยืดหยุ่น  ปรับใช้การ
บริหารอย่างหลากหลาย  ตามสถานการณ์เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  อีกทั้งมีการพัฒนาตนเอง  พัฒนาองค์กร  
พัฒนาทีมงาน เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการตรวจสอบถ่วงดุล  โดยก าหนดหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และงานประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา   

 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ โดยผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการ  เป็นผู้มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ บริหารงานสอดคล้องตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา 
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารทีส่อดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์และ
การมสี่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  ผลการประเมิน  วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ปฏิบัติ  ๔  ประเด็น  ซึ่งอยู่ในระดบั  ดี 

 
 
 
 
 



๓๖ 
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 -  - -นโยบาย/ยุทธศาตร์ของสอส. 
-ยุทศศาสตร์/พันธ์กิจของวิทยาลัย 
-ค าสั่งมอบหมายหน้าที ่

๒.  สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง   

 -  - -หนังสือเชิญประชุม 
-รายงานการประชุม 

๓.  สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้กครอง  ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกบัการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 -  - -หนังสือเชิญประชุม 
-รายงานการประชุม 

๔.  สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานศึกษา 

 -  - -รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
-รายงานการประชุมครูและบุคลากร 
-รายงานการประชุมฝ่าย/งานต่าง  ๆ

๕.  สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงาน 
และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯและมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

-  -  -นโยบาย/ยุทธศาตร์ของสอส. 
-ยุทศศาสตร์/พันธ์กิจของวิทยาลัย 
-ค าสั่งมอบหมายหน้าที ่

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๔  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  ความตระหนัก  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีความ
ตระหนักในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เผยแพร่ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน  ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล
พื้นฐานอย่างน้อย  ๙  ประเภท  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ข้อมูล
ตลาดแรงงาน  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตจรการจัดการเรียนการส อน  
ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรปราการ 
  ความพยายาม  ๑.  มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
(http://www.prasamutjd.ac.th) 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
            ๒.  มีการพฒันาฐานข้อมลูอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
            ๓.  มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์  สรุปผลการประเมินระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษาอยู่ในระดบั  ดีมาก  ค่าเฉลี่ย  ๔.๑๘ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน ๙  ประเภทและ
อาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบ
ส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลการศึกษามีการบริหารจัดการตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

 -  - ๑-www.prasamutjd.ac.th 
๒.เอกสารสรปุผลการประเมิน 

๒.  สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

 -  - www.prasamutjd.ac.th 

๓.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูสารสนเทศ 

 -  - การเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์  
http://ww.prasamutjd.ac.th 

๔.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 

 -  - สรปุผลการประเมินความ 
พึงพอใจ 

๕.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - สรปุผลการประเมินความ 
พึงพอใจโดยรวม  ๔.๑๘ 

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 

 
 
 
 
 



๓๘ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงที่
ส าคัญ  ๕ ด้าน  คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนัน
และการมั่วสุมโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ  ลดลง 
  ความพยายาม  ๑.  วิทยาลัยฯ  มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยง
ที่ส าคัญ  ๕  ด้าน  คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนัน
และการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ  ผู้เรียนและผูป้กครอง 
            ๒.  วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
                                        ๓.  วิทยาลัยฯ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
                                        ๔.  วิทยาลัยฯ  มีการน าผลการประเมินไปใช้การปรับปรงุบริหารความเสี่ยง 
                                        ๕.  วิทยาลัยฯ  มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย  ๓  ด้าน 
  ผลสัมฤทธิ์  ๑.  หลักฐานการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง  ๕  
ด้าน  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
       ๒.  หลักฐานการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยง 
        ๓.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ 

    ๔.  หลักฐานการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยง 
    ๕.  หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง  (เพิม่หรือลด)  ในแต่ละด้าน 

 

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน 
โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย ๕ 
ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสงัคม ด้านการพนันและการ
มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ   

 -  -  

 

 
 
 
 
 



๓๙ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน 
โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย ๕ 
ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสงัคม ด้านการพนันและการ
มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ   

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ 

 -  -  

๔.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรงุการบรหิารความเสี่ยง 

 -  -  

๕.  สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ดา้น  -  -  
 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนในทุกระดับช้ัน  ตั้งแต่ระดับ ปวช.๑  
ถึง ปวส.๒  ทุกแผนกวิชาในทุกๆ  ด้าน  โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาประจ าช้ันท าหน้าที่ดูแลและประสานงาน
กับผู้ปกครองและบุคลากรภายในองค์กร  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ประสบความส าเร็จในการเรียนและมี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัยฯ 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินงานตามข้ันตอนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนและ
จัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ  เกี่ยวกับการเรียนและในระหว่างการศึกษาทาง
วิทยาลัยฯ  ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษามอบหมายหน้าที่ดูแลนักเรียน  นักศึกษาและจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองในระดับช้ันเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูและนักศึกษา  โดยมีการจัดท าคู่มือครูที่ปรึกษา
เพื่อใช้ในการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มเสี่ยง  และส่งเสริมผู้เรียนโดยสนับสนุน
ทุนการศึกษามาให้ผู้เรียนได้ใช้จ่ายในระหว่างเรียนเพื่อเปน็การเสริมขวัญและก าลังใจให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนต่อไป 
  ผลสัมฤทธิ์  ท าให้ผู้เรียนได้มีทักษะชีวิตในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนที่ดีข้ึน  มีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัย  วิทยาลัยฯ  ปฏิบัติ  ๕  ประเด็น  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

 
 
 
 
 



๔๐ 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  -  - ค าสั่งปฐมนิเทศ 
๒.  สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาพบผูเ้รียน
อย่างน้อยสปัดาหล์ะ ๑ ครั้ง   

 -  - ค าสั่งครูทีป่รกึษา 
ครูมือครทูี่ปรึกษา 

๓.  สถานศึกษามีระบบเครอืข่ายผูป้กครองเพือ่
ร่วมกันดูแลผู้เรียน 

 -  - บันทึกขออนญุาตจัดต้ัง
เครือข่ายผูป้กครอง 

 ๔.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนอย่างน้อยร้อย
ละ ๑๐ ของผูเ้รียนที่ร้องขอ 

 -  - เอกสารทุนการศึกษา 

๕.  สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

 -  - บันทึกขออนญุาต 
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดแูลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ระบุรายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรม  งานที่ได้
จัดท าในรูปข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สถานศึกษาปฏิบัติครบ  ๕  
ประเด็น  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร

สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาในการใช้อาคาร สถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดย
การมสี่วนร่วมของครูทุกคนในสาขาวิชา 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามกีารด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    -  -  
๓.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษและผลเรียน 

 -  -  

๔.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  -  

๕.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรงุ การบรหิารจัดการ 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
  ความตระหนัก  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนงาน/โครงการมีผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ
โครงการ  ในแต่ละฝ่าย/งาน/สาขาวิชา/แผนก  ของสถานศึกษาได้จัดท าโครงการเสนอของบประมาณเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา 
  ความพยายาม  หัวหน้างาน/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแผนก  จัดท าแผนงาน/โครงการ
เสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษา , ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  โดย
ความเห็นชอบจากหัวหน้างานนโยบายและแผนงานงบประมารและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  และมี
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 
  ผลสัมฤทธิ์  งบประมาณที่สถานศึกษาใช้ในการจัดซื้อวัสดฝุกึ  เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณจัดซื้อวัสดฝุึกในปกีารศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การจัดหา 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 -  - แผนงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒.  สถานศึกษามกีารด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  -  - แผนงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๓.  สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผูเ้รียน 

 -  - การประเมินความ 
พึงพอใจ 

๔.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - สรปุผลการประเมิน 
ความพึงพอใจโครงการ 

๕.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  
การบริหารจัดการ 

 -  - แผนงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   ได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  
โดยส่งผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่จัดข้ึนโดยต้นสังกัดและ
องค์กรอื่น  เช่น  การฟังธรรมสุดสัปดาห์  การอบรมภาวะผู้น า  การอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  อบรม
โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการย่อยโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา (Uninet)  อบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ความพยายาม  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  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 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๓๕ 

 -  - -ค าสั่งวิทยาลัยฯ 
-รายงานการอบรมฯ 

๒.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

 -  - -บันทึกขออนุญาต 
-ค าสั่งวิทยาลัยฯ 
-รายงานผล 

๓.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู
และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น 
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ 

 -  - -หนังสือขอความอนเุคราะห ์
-ค าสั่งวิทยาลัยฯ 
-รายงานผล 

๔.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

 -  - -รายงานการตรวจสุขภาพ 
-การฟังธรรม (กิจกรรมสุดสัปดาห์) 
-ค าสั่ง + รายงานการอบรมคุณธรรม 
-ค าสั่ง + รายงานการอบรมผู้น า 

๕.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

 -  - -หนึ่งแสนครูด ี

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาฯ  มีการจัดระบบบริหารงบประมาณ  โดยฝ่ายแผนงานฯ  
จัดสรรงบประมาณในการบริหารการเงินและงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยค านึงประโยชน์
ของนักเรียน นักศึกษา  ประชาชน  และชุมชนทั่วไป 
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีระบบการบริหารจัดการ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
โครงการที่ได้ท าไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ด าเนินการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ
การจัดสรรไว้  มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค้า 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงินและงบประมาณ  สถานศึกษามีการปฏิบัติ  
จ านวน  ๑  ประเด็น  อยู่ในระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรงุด่วน 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามรีายจ่ายค่าวัสดฝุึก  อุปกรณ์ 
และสื่อส าหรบัการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐  ของงบด าเนินการ 

 - -  งานวางแผนฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
 

๒.  สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของวัสดุฝกึ 

 - -  งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

๓.   สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

 -  - ฝ่ายวิชาการ 

๔.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผูเ้รียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  ของงบด าเนินการ 

 - -  งานวิจัยฯ 

๕.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕  ของงบด าเนินการ 

 - -  งานกิจกรรม 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๑  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน 
. 
 
 
 
 



๔๕ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับ
เครือข่าย  ท้ังในประเทศและ  หรือต่างประเทศ 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาได้วิทยากรผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ความรู้และอบรม
นักเรียน นักศึกษาทกุภาคเรียนและร่วมมือกบัสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ระดมเงินทุนการศึกษาให้ผู้เรียนทีม่ีฐานะยากจนทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ความพยายาม  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทัง้ในประเทศและมีการจัดหาผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรูก้ับนักเรียน นักศึกษา  พร้อมทั้งจัดใหส้ถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีการระดมทรพัยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้ง
ประเทศและหรือต่างประเทศ  ซึ่งสถานศึกษาปฏิบัติได้  ๔  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดี 
 

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังในประเทศและ/  
หรือต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐  ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศที่มสี่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า   ๒๐ แห่ง 

 -  -  

๔.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อย
กว่า  ๕  รายการ 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๔  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

-  -   

 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 
๑.  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
  ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๓ ข้อ พอใช้ 

๒.  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (๑) – (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑) – (๔) 
- พอใช้  ปฏิบติ  (๑) – (๓) 
- ต้องปรับปรงุ  
  ปฏิบัติ (๑) – (๒) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๓.  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (๑) – (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑) – (๔) 
- พอใช้  ปฏิบติ  (๑) – (๓) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (๑) – (๒) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๔.  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
  ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๕.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรบัปรงุเร่งด่วน  ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๖.  ระดบัคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก  ปฏิบัติ (๑) – (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑) – (๔) 
- พอใช้  ปฏิบติ  (๑) – (๓) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (๑) – (๒) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๗.  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน - ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๘.  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๙.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร ์

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๑๐.  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
  ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๑๑.  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรบัปรงุเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๑ ข้อ ปรับปรงุเร่งด่วน 

๑๒.  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่าย  ทั้งใน
ประเทศและ  หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

๕.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๖.  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก  ปฏิบัติ (๑) – (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑) – (๔) 
- พอใช้  ปฏิบติ  (๑) – (๓) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (๑) – (๒) 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๗.  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน - ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๘.  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๙.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร ์

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๑๐.  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๑๑.  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๑ ข้อ 
 

ปรับปรงุเร่งด่วน 

๑๒.  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่าย  ทั้งใน
ประเทศและ  หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๓ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบรหิารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา   
                              และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบรกิาร 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 



๕๑ 
 
มาตรฐานท่ี ๔  ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ 
  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  ชุมชน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีการวางแผนและจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ  
พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านวิชาชีพตลอดจนกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพต่างๆ  ที่เหมาะสม  โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางานและมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการใหบ้ริการวิชาชีพ  ช่วยเหลือพัฒนา
ชุมชนและสังคมมากมาย  พร้อมทัง้ให้ความรู้ในด้านวิชาชีพหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ  สถานศึกษา
ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ  และได้ปฏิบัติครบทัง้  ๕  ข้อ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

๒.  สถานศึกษามกีารด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม
บริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒   โครงการ 
กิจกรรม ต่อปี    

 -  - รูปเล่มรายงาน 

๓.   สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

๔.  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 



๕๒ 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 
๑.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
  ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๔ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  ชุมชน 
 ตัวบ่งช้ี......................-...................................... 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
มาตรฐานท่ี ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
  ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการประกวด  
จัดแสดง  โครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรอืงานวิจยั  โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์  ระดับช้ัน 
ปวช.๓  จ านวน  ๓  คน  :  ๑  ช้ิน  และระดับ ปวส.๒  จ านวน  ๒  คน  :  ๑  ช้ิน 
  ความพยายาม  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยจ านวนผลงานทั้งหมด  น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการประกวด  
จัดแสดง  โครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยงานโดยมีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์  ระดับช้ัน 
ปวช.๓  จ านวน  ๓  คน  :  ๑  ช้ิน  และระดับ ปวส. ๒  จ านวน  ๒  คน  :  ๑  ช้ินงาน  ผลงานทั้งหมด
เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท า
และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 -  - ใบประกาศรปูเล่ม
โครงงาน 

๒.  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียน ระดับช้ัน 
ปวช.๓ และระดับช้ัน ปวส.๒ จัดท าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี
จ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับช้ัน 
ปวช.๓ จ านวน ๓ คน : ๑ ช้ิน และระดับ ปวส.๒  
จ านวน  ๒ คน : ๑ ช้ิน 

 -  - รูปเล่มโครงงาน 
ระดับ ปวช.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 -  - สรปุรปูเล่มการ
ประกวด 

๔.  สถานศึกษาได้น าโครงการ สิง่ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 -  - รายการออกโทรทัศน์ 

๕.  สถานศึกษาด าเนนิการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 -  - ใบประกาศ 
หนังสือขอบคุณ 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  และ
พาณิชยกรรม  ทั้งภาคปกติและเทียบโอนประสบการณ์  โดยทางสถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริม  
สนับสนุน  ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดง  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย ให้ครูทุกคนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ประกวดและน านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน  น าไปใช้ประโยชน์  หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 
  ความพยายาม  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และสนับสนุนให้ด าเนินการเข้าร่วมการประกวด  จัดแสดง  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  ทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  ณ  จังหวัดระยอง  และท าการเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชนทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ 
  ผลสัมฤทธิ์  ได้ส่งเสริมครูทุกคนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  และเข้าร่วมการประกวด              
จัดแสดง  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  ได้รับรางวัล  ทั้งในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และท าการเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษาสง่เสรมิ สนับสนุน ให้ครจูัดท า
และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 -  - การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์
เพื่องานวิจัย 

๒.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 -  - งานวิจัย 

๓.   สถานศึกษา จัดประกวดและน านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 -  - สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย 
ของคร ู
 

๔.  สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ของจ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 -  - บันทึกข้อความ 

๕.  สถานศึกษา ด าเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของจ านวนผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด ภาค และชาติ 

 -  - ใบประกาศ 

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 
๑.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของผูเ้รียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ดีมาก 

๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของคร ู

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ดีมาก 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๕ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
                                ของผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
                               ของครู 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
มาตรฐานท่ี ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง 

  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสิ่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน  พระมหากษัตริย์  
โดยจัดโครงการ  เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และวิทยาลัยฯ  ได้ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  โดยจัดโครงกรเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และจัดโครงการท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  บุคลากร
ทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาส านึกด้านรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมกรรปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  เพื่อให้เล็งเห็นถึงความส าคัญและส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 
  ผลสัมฤทธิ์  ผู้เรียนมจีิตส านึกและเห็นความส าคัญด้านการรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  โดยเฉลี่ยรอ้ยละ  ๑๐๐  จัดอยู่
ในเกณฑ์  ดีมาก  วิทยาลัยฯ  ปฏิบัติครบทั้ง  ๕  ประเด็น  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า ๕ 
โครงการ / กิจกรรม 

 -  - -เลือกตั้งองค์การวิชาชีพ 
-วันพ่อ 
-วันแม่ 
-วันเข้าพรรษา 
-โครงการท าความสะอาดวัด 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๒.  สถานศึกษาด าเนนิการให้ผูเ้รียนทกุคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 -  -  

๓.  สถานศึกษา ด าเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุ บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 -  -  

๔.  สถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลกูฝงัจิตส านึกด้าน
การรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยครูและ
ผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อน าผลไปปรับปรงุการ
บรหิารจัดการ 

 -  -  

๕.  สถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเ้กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาทีม่ีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลกูฝงัจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้จัดให้มีการด าเนินงาน
กิจกรรมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เช่น  
โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง  โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับกองเรือทุ่นระเบิด  
โครงการปลุกป่าชายเลนร่วมกับบริษัท  ทิปโก้  ณ  ตากอากาศบางปู  โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  เพื่อให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสาให้ผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ได้สร้างจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสาให้ผู้เรียนโดยผ่านจากกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ  จัดให้ 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินงานตามโครงการงานที่เกี่ยวกับการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในด้านที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสา  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีใน
ด้านที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตอาสาที่ดีให้กับผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์  ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  มี  
๕  โครงการ  วิทยาลัยฯ ปฏิบัติครบ  ๕  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามจี านวนโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ / กิจกรรม 

 -  - รูปเล่มกิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนทีบ่างป ู

๒.  สถานศึกษาด าเนินการใหผู้้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กจิกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 

 -  - -รูปเล่มเก็บขยะที่ชุมชน
วัดสาขลา 
-รูปเล่มปลูกพืช 

๓.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครทูุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

 -  - ปลูกป่าชายเลน  ณ  
ป้อมพระจลุ 

๔.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลกูฝงัจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา 
เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

 -  - ปลูกป่าชายเลน  ณ  
กองเรือทุ่นระเบิด 

 
 
 
 
 



๖๐ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลกูฝงัจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนันทนาการ 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  และส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  เช่น  การจัดกิจกรรมกีฬาสีให้นักเรียน  นักศึกษา   
บุคลากรทางการศึกษามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการเสรมิสร้างสขุภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  และปลูกฝัง
ให้มีจิตส านึก  เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ  เน้นความสามัคคี  ทั้งนี้ให้
บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา มีความรู้ควบคู่ความสุข  โดยการจัดโครงการและกิจกรรมตามที่
วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าข้ึน 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนันทนาการและกีฬา  โดยจัดกิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงในวันแม่แห่งชาติ  
เป็นต้น  จากการด าเนินโครงการพบว่าผูเ้รยีนมีความสุข  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  รู้จักการท างานเป็น
หมู่คณะ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 
  ผลสัมฤทธิ์  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  รู้จกัการท างานเป็นทีม  มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน  และส่งเสริมใหม้ีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ 
จัดอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  วิทยาลัยฯ  ปฏิบัติทั้ง  ๕  ประเด็น  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๑ 
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ประจ าปีการศึกษา  2555 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมด้าน
การกีฬาและนันทนาการไม่นอ้ยกว่า 5  โครงการ 
/ กิจกรรม 

 -  - รูปเล่มกิจกรรมการประกวด
ร้องเพลงวันแม ่

๒.  สถานศึกษาด าเนินการใหผู้้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 -  - -รูปเล่มกีฬาสี ๒/๕๕ 
-รูปเล่มกีฬาสีภายใน ๒/๕๕ 

๓.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครทูุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 -  -  

๔.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
โดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

 -  - รูปเล่มสรุปกจิกรรม อชท. 
กีฬาสานสัมพันธ์ 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้มีความตระหนักถึงการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู  บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียน  และมีแผนปฏิบัติการ
โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโอยมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน 
  ความพยายาม  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความพยายามในการเสนอแผนและ
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  มีโครงการสิ่งประดิษฐ์จาก
ของเหลือใช้  ๒  โครงการ    งานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในวิชาชีพ  ๕  โครงการ 

 
 
 
 
 
 



๖๒ 
  ผลสัมฤทธิ์  ผลสัมฤทธ์ิของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ในโครงการและโครงงานต่างๆ  
ได้ความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  นักศึกษาที่ท าโครงการและโครงงานมผีลสมัฤทธ์ิทาง
การศึกษาดี  ปฏิบัติครบ  ๕  ประเด็น  อยู่ในระดบั  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 -  -  

๒.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหาร
จัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

 -  -  

๓.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  -  

๔.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบรหิารจัดการ 

 -  -  

๕.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  -  

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 
๑.  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรกัชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารงุศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

ดีมาก 

๒.  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

ดีมาก 

๓.  ระดับคุณภาพในการสง่เสรมิด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

ดีมาก 

๔.  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

ดีมาก 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๖ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงัจิตส านกึด้านการรักชาติ  เทิดทนูพระมหากษัตริย์  สง่เสรมิ 
                              การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์างเป็นประมุข  และทะนุบ ารงุศาสนา   
                              ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝงัจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงัจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
มาตรฐานท่ี ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  โดยฝ่ายบริหารเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมวางแผน  อีกทั้งมีนโยบายกระจายอ านาจไปยังบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน  
รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 
  ความพยายาม  สถานศึกษาโดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมกับหัวหน้างานประกัน
คุณภาพได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ  PDCA  ได้มีการจัดท าคู่มือ
และแผนการประกันคุณภาพ  มีการตรวจประเมินภายในประจ าปี  มีการประชุมบุคลากรทุกฝ่าย  มีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน  ครบทั้ง  
๕  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑.  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 -  - -แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ 
-คู่มือการจัดท าประกัน
คุณภาพฯ 
-โครงการฯ 

๒.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 -  - -บันทึกข้อความ 
-ค าสั่งฯ 

๓.  สถานศึกษาได้จัดใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

 -  - -รายงานการประชุม 
-การจัดอบรม/แบบประเมิน 
-รูปถ่าย 

 
 
 
 
 
 



๖๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

ม ี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 

๔.  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 -  - รูปเล่ม  SAR 

๕.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 -  - -โครงการฯ 
-ผลการประเมินภายใน 
-ผลการประเมินภายนอก 

 
 
สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อสถานศึกษา  รวมทั้ง 
สาธารณชน  มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา  โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
  ความพยายาม  สถานศึกษาได้ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบหลายโครงการ  
เช่น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย  โครงการสร้าง
อาชีพชุมชน 
 
  ผลสัมฤทธิ์  ผลการตัดสินตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ  ๕  คะนน  (ดีมาก)  จ านวน  ๒๒  ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินอยู่ในระดบั  พอใช้ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านผู้เรียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา ๑.๑ ดี 

๑.๒ ดี 
๑.๓ ดีมาก 
๑.๔ พอใช้ 
๑.๕ พอใช้ 
๑.๗ ดี 
๑.๘ ดีมาก 
๑.๙ ดี 

 
 
 
 



๖๖ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๒.๑ ดีมาก 
๒.๒ ดีมาก 
๒.๓ ดีมาก 
๒.๔ ดีมาก 
๒.๕ ดี 

มาตรฐานที่  ๓  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา ๓.๑ พอใช้ 
๓.๒ ดีมาก 
๓.๓ ดีมาก 
๓.๔ ดี 
๓.๕ ดีมาก 
๓.๖ ดีมาก 
๓.๗ ดีมาก 
๓.๘ ดีมาก 
๓.๙ ดีมาก 

๓.๑๐ ดีมาก 
๓.๑๑ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๓.๑๒ ดี 

มาตรฐานที่  ๔  ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ ๔.๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๕  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ๕.๑ ดีมาก 
๕.๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๖  ด้านการปลกูฝงัจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
                    และพลโลก 

๖.๑ ดีมาก 
๖.๒ ดีมาก 
๖.๓ ดีมาก 
๖.๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๗.๑ ดีมาก 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

33 ตัวบ่งชี้ 
 
 

 
 

สรุป    สถานศึกษามีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั  ๕  คะแนน   ( ดีมาก )  
          จ านวน  ๒๒  ตัวบ่งช้ี    อยู่ในระดับ  พอใช้ 
 
 

 
 
 
 
 



๖๗ 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 
๑.  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (๑) – (๕) 
- ดี  ปฏิบัติ  (๑) – (๔) 
- พอใช้  ปฏิบัติ  (๑) – (๒) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (๑) – (๒) 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

ดีมาก 

๒.  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕ 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่มผีลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะนน ดีมาก 
- ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งช้ีและไม่ม ี
  ตัวบ่งช้ีใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับ 
  ปรุงหรือต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน 
- ดี  ๒๔-๒๙  ตัวบ่งช้ี 
- พอใช้  ๑๘-๒๓  ตัวบ่งช้ี 
- ต้องปรับปรงุ ๑๒-๑๗ ตัวบ่งช้ี 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๑๒ ตัวบ่งช้ี 

ดีมาก ๒๒  
ข้อ 

พอใช้ 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๗ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
มาตรฐานท่ี ๘  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  
  ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน  
สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  และมีการจัดท าแผนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  
มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตาม
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
  ความพยายาม  ๑.  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษาโดยมีการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
            ๒.  สถานศึกษามกีารจัดท าแผนการฝกึอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ประจ าปี  
ที่สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาการฝกึอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
            ๓.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
            ๔.  สถานศึกษามกีารตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรงุ 
            ๕.  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจ าปี 
  ผลสัมฤทธิ์  จากการจัดท าแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ท าให้ได้ 
ผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการจัดแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

 
 
 
 
 



๖๙ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคณุภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๒. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การฝกึอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
โดยการมสี่วนร่วมของครูและบุคลากรทกุฝ่ายใน
สถานศึกษา 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

๔. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ 

 -  - รูปเล่มรายงาน 

๕. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าป ี

 -  - รูปเล่มรายงาน 

 

สรุป   สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้จัดประชุมครูและบุคลากรที่สอน
หลักสูตรระยะสั้น  เพื่อจัดรายวิชาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หน่วยงาน  สถานประกอบการ  องค์กรอิสระ  
ฯลฯ  มีความต้องการตามแบบส ารวจความต้องการที่วิทยาลัยฯ  ได้ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน 
  ความพยายาม  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้สนับสนุนจัด โครงการสอนหลักสูตร
ระยะสั้น  พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรที่มีช านาญและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น  ทุกรายวิชาที่ฝึกอบรมและวิทยาลัยฯ ได้มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนดังกล่าวด้วย 
  ผลสัมฤทธิ์  ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ความ
ต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม  และวิทยาลัยฯ  ได้ท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมด้วย 
ซึ่งผลการประเมินจะน าไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗๐ 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  

สถานประกอบการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการ
ในการพัฒนาหลกัสูตร 

 -  -  

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  
สถานประกอบการ 

 -  -  

๓. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลกัสูตร  -  -  
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร  -  -  
๕. สถานศึกษามีการน าหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑ – ๔  ไม่เกิน ๒  ปี  
ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ  ๕๐  ของจ านวนรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม 

 -  -  

 

สรุป    สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าโครงการ  อบรมการเขียนแผนการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย  มุ่นเน้นฐานสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการเรียนการสอน  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงทุกรายวิชา  พร้อมทั้งให้ครูที่มีสอนหลกัสตูรระยะสัน้  ท าแผนการสอนส่งทุกรายวิชา
ที่ขอเปิด 
  ความพยายาม  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ในการ
จัดท าแผนการสอน  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทุกรายวิชา/และมีการส่งผลการสอบทุกครั้ง  ทุกโครงการที่
เปิดสอน/และวิทยาลัยฯ  มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนทุกรายวิชา 
  ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้แผนการสอนที่มีคุณภาพ  มุ่นเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเศรษฐกิจ
พอเพียงที่รายวิชาที่เปิดสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
ระดับคุณภาพในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

จ านวนครูผูส้อน
หลักสูตรระยะสั้น 

จ านวนครูผูส้อนระยะสั้นที่มี
การจัดท าแผนการจัดเรียนรู้

รายวิชาด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายฯ 

ร้อยละของครผููส้อนระยะสั้น
ที่มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคการ

สอนทีห่ลากหลายฯ 

 
เอกสารอ้างอิง 

๑๐ ๑๐   ๑๐ แผนการสอบหลักสูตรระยะสั้น 
สรุป   สถานศึกษามีจ านวนครูผู้สอนระยะสั้นทีจ่ัดท าแผนการเรียนรูร้ายวิชา  ร้อยละ  ๑๐๐ 
        อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมก าหนดและแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อน  การจัดการฝึกอบรมใช้วิธีการวัดและประเมินผล  ที่หลากหลายและเหมาะสม  และน าผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในจการพฒันาสมรรถนะผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบรูณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชา
ที่จัดการฝึกอบรม 
  ความพยายาม  ๑.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                                     ๒.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและ 
เทคโนโยลีที่เหมาะสม 
                                         ๓.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผูส้อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด
และแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชา 
                                         ๔.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครผูู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
                                         ๕.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครผูุ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  น าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชา 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนทีห่ลากหลายที่มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 -  -  

๒. สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูผูส้อนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 

 -  -  

๓. สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูผูส้อนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น มีการก าหนด และแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีการ
วัดและประเมินผลใหผู้้เข้ารบัการฝกึอบรมทราบกอ่น
การจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

 -  -  

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย
และเหมาะสมทกุรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

 -  -  

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น น าผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม 

 -  -  

สรุป    สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๕  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นนอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านสถานประกอบการ  ด้านงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์   ฯลฯ  และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุง 
  ความพยายาม  ๑.  สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
                                        ๒.  สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญหาท้องถ่ิน  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผูส้อนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
                                        ๓.  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
                                        ๔.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีการปฏิบัติงาน  จ านวน  ๔  ประเด็น  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 

ระดับคุณภาพในการระดับทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประจ าปีการศึกษา  2555 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

-  -   

๒. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 -  -  

๓. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการใหเ้ข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 -  -  

 
 

 
 
 
 
 



๗๔ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี ใช้ ไม่ใช้ 
๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ 
เช่น งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  
ในการจัดการฝกึอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 -  -  

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพื่อการปรับปรุง 

 -  -  

 

สรุป    สถานศึกษามีการปฏิบัติจ านวน  ๔  ประเด็น   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวน
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  มีความพยายามที่จะเพิ่มร้อยละของผูส้อนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่ได้รบัการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกบัหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับ
ครูผูส้อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทัง้หมดในสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยฯ  มีจ านวนครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นมากข้ึนท าให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทักษะความรู้อย่างเต็มที่เพื่อน าไปประกอบอาชีพต่อไป 
 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

จ านวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท้ังหมด 

ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 

เอกสารอ้างอิง 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ วุฒิบัตร 
 

สรุป   ร้อยละของครผูู้สอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รบัการพัฒนา    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
         อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

 
 
 
 
 



๗๕ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดให้มีการอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา  ชุมชนและประชาชนทั่วไป  โดยจัดงบประมาณสนับสนุน 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของ
ท้องถ่ินและชุมชน 
  ผลสัมฤทธิ์  ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน  ๖๐๔  คน  งบด าเนินงาน
ด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๓๒  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

จ านวน 
งบด าเนินงาน 

ด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสัน้ 

รายจ่ายค่าวัสดุฝึก 
อุปกรณ์  สื่อการ

สอน ในการ
ฝึกอบรมหลกัสูตร

ระยะสั้น 

 
รายจ่ายค่าตอบแทน

บุคคลภายนอก
สถานศึกษา 

ร้อยละของงบด าเนินงาน
ด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์  สื่อ

การสอนรวมทั้ง 
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษา 

 
เอกสารอ้างอิง 

๔๑๐,๘๐๐.- ๓๙๑,๕๙๗.๖๓.- ๑๙,๒๐๐.- ๙๕.๓๒  
 

สรุป   ร้อยละของงบประมาณด้านวัสดุฝกึ  อุปกรณ์  สื่อ  การสอนรวมทัง้ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก     
         สถานศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๒  อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนน
การฝึกอบรม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 
  ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้มีความตระหนักถึงจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ต้องมีผลกระทบการฝึกอบรม  ๒.๐๐  ข้ึนไป  เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน  จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
  ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  มีความพยายามในการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน
ทุกรายวิชาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในรายวิชาที่เข้ารับ
การฝึกอบรมและสามารรถผ่านการประเมินด้วยผลคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐  ข้ึนไป  อีกทั้งยังมีความ
พยายามที่จะลดจ านวนผู้เข้าอบรมที่ออกกลางคันอีกด้วย 
  ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยฯ  มีจ านวนผู้เข้าอบรมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา  รวมแล้ว  
๑๔๒  คน  มีจ านวนผู้เข้าอบรมได้คะแนน  ๒.๐๐  ข้ึนไป  จ านวน  ๑๐๓  คน  มีออกกลางคันเพียง  ๓๙  คน 

 
 
 
 
 
 



๗๖ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

จ านวนผู้ 
ลงทะเบียนเข้ารับ 

การฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้นท้ังหมด 

จ านวนผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมท่ี 
ออกกลางคัน 

จ านวนผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะ 
สั้นท่ีมีผลคะแนนการ 

ฝึกอบรม ๒.๐๐  ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีมีผลคะแนน 

การฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

หมายเหต ุ

๑๔๒ ๓๙ ๑๐๓ ๗๒  
 

สรุป  จ านวนผู้เข้ารับการฝกึอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม   ๒.๐๐  ข้ึนไป  
       คิดเป็นร้อยละ  ๗๒  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีความตระหนักถึงร้อยละของผูส้ าเรจ็การฝกึอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นน้ัน  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
  ความพยายาม  สถานศึกษาจัดเกบ็หลกัฐานจากงานทะเบียนด้านผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา  ดังนี้ 
                     ๑.  ข้อมูลผูล้งทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
            ๒.  ข้อมูลผู้ส าเรจ็การฝึกอบรม 
  ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เทียบ
กับผูล้งทะเบียนเข้ารับการฝกึอบรมแรกข้าวของรุ่นน้ัน  คิดเป็นร้อยละ....................  อยู่ในเกณฑ์................... 
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

จ านวนผู้ลงทะเบียน 
เข้ารับการฝึกอบรม 

แรกเขา้ของรุ่น 

จ านวนผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ

กับแรกเข้า 
เอกสารอ้างอิง 

๑๔๒ ๑๐๓ ๗๒  

สรปุ  ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นรอ้ยละ ๗๒  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๗ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
  ความตระหนัก  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝกึอบรมที่มีต่อการ
น าความรู้  ความสามารถที่ได้รับจากการฝกึอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์  ตามวัตถุประสงค์
ของตน  เช่น  ประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดมิ  อาชีพเสรมิ  เปลี่ยนอาชีพ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
  ความพยายาม  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  และสร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะหเ์พื่อหาจุดบกพร่องเพื่อท าการแก้ไข 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับความพงึพอใจของผู้ส าเรจ็การฝึกอบรมทีม่ีต่อการน าความรู้ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๘๕.๗๕ 
 

ความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
๑.  ด้านสุขภาวะทางกาย ๘๓ ดีมาก 
๒.  ด้านสุขภาวะทางอารมณ ์ ๘๔ ดีมาก 
๓.  ด้านสุขภาวะทางสังคม ๘๗ ดีมาก 
๔.  ด้านสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ ๘๙ ดีมาก 

รวมเฉลี่ย ๘๕.๗๕ ดีมาก 
 

สรุป   ความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์  
          อยู่ในระดับ   

    ดีมาก                    ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
   ดี             ค่าเฉลี่ย   ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
   พอใช้        ค่าเฉลี่ย   ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
      ต้องปรับปรุง   ค่าเฉลี่ย  ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
      ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน  ค่าเฉลี่ย  ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 
๑.  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๒.  ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๓.  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ดีมาก 

๔.  ระดับคุณภาพในการฝกึอบรมหลกัสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๕.  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

๖.  ร้อยละของครูผูส้อนหลกัสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่ได้รบัการพัฒนา 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



๗๙ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๗.  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๙๕.๓๒ ดีมาก 

๘.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝกึอบรมหลกัสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มผีลคะแนนการฝึกอบรม  
๒.๐๐  ข้ึนไป 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๗๒ ดี 

๙.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝกึอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกบัแรกเข้า 

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๗๒ ดี 

๑๐.  ระดับความพึงพอใจของผูส้ าเรจ็การ
ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน ์

- ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุ  ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรงุเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๘๕.๗๕ ดีมาก 

(หมายเหตุช้ีแจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘  ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๘ 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรหิารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกบัความ 
                                ต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดบัคุณภาพในการฝกึอบรม 
                             หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๖  ร้อยละของครูผูส้อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ที่ได้รับการพฒันา 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเรจ็การฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป 
                                ใช้ประโยชน์ 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  ๔ 
สรุปและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา 

 
๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  สรุปได้ดังนี ้
 ๔.๑.๑   มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับดีมาก  เรียงตามล าดับดงันี ้
  มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๓ 
  มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๘ 
  มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑ 
  มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒ 
  มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓ 
  มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๔ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๓ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๕ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๖ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๗ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๘ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๙ 
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๐ 
  มาตรฐานที่  ๔  ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑ 
  มาตรฐานที่  ๕  ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑ 
  มาตรฐานที่  ๕  ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒ 
  มาตรฐานที่  ๖  ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑ 
  มาตรฐานที่  ๖  ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒ 
  มาตรฐานที่  ๖  ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓ 
  มาตรฐานที่  ๖  ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๔ 
  มาตรฐานที่  ๗  ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑ 
  มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑ 
  มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๒ 
  มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 
 

  มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๔ 
  มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๖ 
  มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๗ 
  มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๑๐ 
 

 ๔.๑.๒  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง  เรียงตามล าดับดังนี ้
  มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งช้ีที่.........-.................. 
  มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งช้ีที่.........-.................. 
  มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งช้ีที่.........-.................. 
  มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งช้ีที่.........-.................. 
 

 ๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  เรียงตามล าดับดังนี ้
  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๑ 
 
 
๔.๒  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ดังนี้ 
 

 ๔.๒.๑   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๔.๒.๒   โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  
 ๔.๒.๓   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  
 ๔.๒.๔   โครงการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นน้ าร้อนและตู้เกบ็ภาชนะช้ันวางหนังสือประจ าอาคารอ านวยการ 
 ๔.๒.๕   โครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ านวยการและป้อมยาม 
 ๔.๒.๖   โครงการจัดซื้อตู้เก็บวัสดุ-อุปกรณ์  
 ๔.๒.๗   โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องงานบริหารงานทั่วไป   
 ๔.๒.๘   โครงการพัฒนางานบริการด้านเอกสารงานพิมพ์     
 ๔.๒.๙   โครงการซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงพร้อมปริ๊นเอกสารสี 
 ๔.๒.๑๐ โครงการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ าดื่ม   
 ๔.๒.๑๑ โครงการเปลี่ยนถังดับเพลิง/เติมเคมีดับเพลิง 
 ๔.๒.๑๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   
 ๔.๒.๑๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 ๔.๒.๑๔ โครงการปรับปรุงห้องน้ า  ห้องสุขานักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 ๔.๒.๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ านวยการและป้อมยาม  
 
 



๘๓ 
 ๔.๒.๑๖ โครงการประหยัดพลังงาน   
 ๔.๒.๑๗ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมทะเบียนและวัดผลการศึกษา  
 ๔.๒.๑๘ โครงการอาหารว่างในการประชุมผูป้กครอง  
 ๔.๒.๑๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี  (ปริ้นเตอร์)  
 ๔.๒.๒๐ โครงการลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์กับสถานประกอบการ 
 ๔.๒.๒๑ โครงการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 ๔.๒.๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารประกันคุณภาพเพือ่สรา้งความเข้าใจ “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 โครงการจัดท าประวัติงานปกครองนักเรียนนักศึกษา   
 ๔.๒.๒๘ โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษา 
 ๔.๒.๒๙ โครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ 
 ๔.๒.๓๐ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่  
 ๔.๒.๓๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล  
 ๔.๒.๓๒ โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
 ๔.๒.๓๓ โครงการ  PTT  Engine  Tune  Up  2555 
 ๔.๒.๓๔ โครงการออกหน่วยให้บริการชุมชน  (อ าเภอ...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 โครงการจัดท าเอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบันทึกความร่วมมือ  
 ๔.๒.๕๒ โครงการจัดซื้อสื่อการสอน 
 ๔.๒.๕๓ โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ์  
 ๔.๒.๕๔ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 ๔.๒.๕๕ โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงหอประชุม 
 ๔.๒.๕๖ โครงการพัฒนาส านักงานองค์การวิชาชีพฯ  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 โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 ๔.๒.๖๔ โครงการกิจกรรมสุดสัปดาห์  (วันศุกร์)  
 ๔.๒.๖๕ โครงการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู  
 ๔.๒.๖๖ โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมน าความรู้  
 ๔.๒.๖๗ โครงการอบรมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด 
 ๔.๒.๖๘ โครงการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 ๔.๒.๖๙ โครงการบริจาคโลหิต   
 ๔.๒.๗๐ โครงการท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
 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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติและจัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษา  
 ๔.๒.๘๑ โครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่  
 ๔.๒.๘๒ โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับรับสมัครนักเรียนนักศึกษา 
 ๔.๒.๘๓ โครงการแผนเศรษฐกิจพอเพียง/3D 
 ๔.๒.๘๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าใบช่วยสอนฯ  
๔.๓  ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ต้องการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


