รายงานการประเมินตนเอง

( SELF-ASSESSMENT REPORT: SAR)
ประจาปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเอง ประจาปี การศึกษา 2554
(Self – Assessment Report : SAR)

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลให้ยึด
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาต่อเนื่องได้อย่างตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้กาหนด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการกากับ ดูแลตรวจสอบ และประเมินผล สาหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ พระสมุ ท รเจดี ย์ ได้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2554 เป็นการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในและเตรียมรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของวิทยาลัยฯ ที่จะดาเนินงานทางการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542

งานประกันคุณภาพการศึกษา
27 มีนาคม 2555

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
3. เกียรติยศชื่อเสียงและจุดเด่นทีส่ าคัญของวิทยาลัย
4. เป้าหมาย สภาพความสาเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
บทที่ 2 สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
2. ปรัชญาการจัดการศึกษา
3. พันธกิจ
4. เป้าหมายสถานศึกษา
5. ระบบโครงสร้างการบริหาร
บทที่ 3 การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สงั คม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
บทที่ 4 สรุปการประเมิน และแนวทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2554

หน้า
ก
ข
ค
1
1
3
7
9
10
10
10
10
19
20
21
51
84
100
116
158
166
172
172
179
187

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง

:
:

หมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซด์
E-mail

:
:
:

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
0-2453-7847 โทรสาร 0-2819-5277
http://www.prasamutjd.ac.th
prasamutjd@gmail.com

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร เป็นสถานศึก ษาที่ จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) จั ด การเรี ย นการสอน
2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฃ่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาพาณิชยกรรม
ในปีก ารศึก ษา 2554 มี บุคลากรสายบริห าร จ านวน 3 คน สายการสอน จ านวน 24 คน
สายสนับสนุนการเรียน-การสอน จานวน 12 คน และมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 590 คน
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
1. วิสัยทัศน์
“วิท ยาลัยการอาชีพ พระสมุ ท รเจดีย์ จัก เป็นองค์ก ารแห่ง การเรียนเรียนรู้ ที่ มุ่ ง จัดการศึก ษาด้าน
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพ
สอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี”
2. ปรัชญา
วิชาการนา คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี
3. พันธกิจ
3.1 จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบต่างๆ
ตามความต้องการของท้องถิ่นในด้านอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม
3.2 จัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
3.3 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทั้งระบบปกติและทวิภาคี

ค
3.4
3.5
3.6
3.7

ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ให้บริการด้านวิชาชีพที่เหมาะสมแก่ชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานวิจัย รวมทัง้ มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณชน

4. เป้าหมาย
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สรุปประเด็นสาคัญในการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาวิชา ชีพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา
2. พั ฒ นาบุ คลากรให้มี ความรู้ มี ความชานาญในวิ ชาชีพ ของตน มี คุ ณธรรม จริยธรรม เพิ่ ม
ศักยภาพในการทางานและส่งเสริมการวิจัย
3. มีระบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ
4. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
5. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบริหาร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง
ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2554
ตามมาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่ง ชี้ โดยใช้ระบบ
กลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้วจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปี
การศึกษา 2554 ซึ่งผลการประเมินตนเอง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงภาพรวมผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5
6
7

ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การบริการวิชาชีพสู่สังคม
นวัตกรรมและการวิจัย
ภาวะผู้นาและการจัดการ
การประกันคุณภาพภายใน
ภาพรวม 7 มาตรฐาน

ดี
(3)
12
13
4
2
4
3
2
40

จานวนตัวบ่งชี้
พอใช้ ปรับปรุง
(2)
(1)
1
1
1
2
1

เกณฑ์ตัดสิน ระดับดี 2.51-3.00, พอใช้ 1.51-2.50, ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินทั้งหมด 7 มาตรฐาน เท่ากับ 2.94. ระดับ ดี

ระดับ

หมายเหตุ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

12 ตัวบ่งชี้
15 ตัวบ่งชี้
5 ตัวบ่งชี้
2 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
2 ตัวบ่งชี้
43 ตัวบ่งชี้

จ
ผลการประเมินเรียงตามมาตรฐานที่มีระดับ ดี และ พอใช้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้
13. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
14. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
15. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน

ระดับผลประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ระดับผลประเมิน
ดี
ดี
ดี

ฉ
ตัวบ่งชี้
16. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝกึ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
19. ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
21. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
22. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
23. จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
24. จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
25. จานวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
26. อัตราส่วนของผู้สอนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
27. อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
28. จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
29. จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
30. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
31. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
32. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับผลประเมิน
ปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ระดับผลประเมิน
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี

ช
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สงั คม
ตัวบ่งชี้
33. จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทักษะวิชาชีพ
34. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้
35. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
36. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
37. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดาเนินการ
38. จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ตัวบ่งชี้
39. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้
42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ระดับผลประเมิน
ดี
ดี

ระดับผลประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี

ระดับผลประเมิน
ดี
ดี
ดี

ระดับผลประเมิน
ดี
ดี

ซ
จุดเด่นมาตรฐานที่ 1
1. จานวนร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
2. มีร้อยละของผู้เรียนทีส่ ามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
3. มีร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา ค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. มีร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 1
1. ควรเพิ่มจานวนร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ควรเพิ่มจานวนร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การจัดทาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จุดเด่นมาตรฐานที่ 2
1. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา
2. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีความสอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน
3. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ
มีการฝึกปฏิบัตจิ ริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอน ร้อยละของแผนกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
5. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
6. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
พื้นที่ ฝึกปฏิบัตงิ าน เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สงู สุด
7. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
8. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
9. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน

ฌ
10. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
11. จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
12. จานวนสถานประกอบการที่มกี ารจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ
ระบบปกติ
13. จานวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน
14. อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รียนในแต่ละสาขาวิชา
15. ควรเพิ่มร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกึ อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
16. ควรเพิ่มอัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 2
- ไม่มี จุดเด่นมาตรฐานที่ 3
1. มีจานวนครั้งการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน
2. ผู้เรียนที่ลาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ามีปริมาณน้อย
3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
4. มีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพและมีการพัฒนาส่งเสริม
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 3
1. ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ครบถ้วนตามจานวนนักเรียนทั้ งหมด
จุดเด่นมาตรฐานที่ 4
1. ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมการให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการ
ฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
2. เพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 4
- ไม่มี –

ญ
จุดเด่นมาตรฐานที่ 5
1. มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนาไปสู่การแข่งระดับชาติ
2. มีงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานอย่าง
ทั่วถึงและหลายช่องทาง
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 5
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียน คิดประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และโครงงานให้มากขึ้น
จุดเด่นมาตรฐานที่ 6
1. คุณภาพการบริหารของผูบ้ ริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีการนาระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการควบคุมการทางานอย่างทั่วถึง
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 6
- ไม่มี จุดเด่นมาตรฐานที่ 7
1. วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
2. วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในมีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายใน นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 7
- ไม่มี –
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.1 ส่งเสริมการจัดทาสื่อการเรียน สิ่งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
2. แผนพัฒนาบุคลากร และครู-อาจารย์
2.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ทกุ คนมีคุณวุฒิ วิทยฐานะที่สงู ขึ้น
2.2 จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรโดยอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.1 จัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น
4. แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน วิจัยสถาบัน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น
4.2 จัดหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งเงินทุน และระดมทรัพยากรให้มากขึ้น

บทที่ 1
บทนา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา (COLlEGE PROFILE)
1. ประวัติของสถานศึกษา สถานที่ตั้ง สภาพชุมชน
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียจ์ ัดตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2537 และเปิดทาการ
เรียนการสอนปีการศึก ษา 2541 โดยเปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาพณิชยการ ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 ขนาดและสถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีพื้นที่จานวน 39 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่ 143 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2453-7847 โทรสาร 0-2819-5277 Web site : www.prasamutjd.ac.th
E-mail Address : prasamutjd@gmail.com
1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูร่ ิมแม่น้าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้าเจ้าพระยา
และเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้นที่ 13 – 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 – 101 องศาตะวันออก มี
เนื้อที่ประมาณ 1,004,092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอาเภอนี้ได้มาจาก
สมุทรเจดีย์ (พระเจดียก์ ลางน้า) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบน
เกาะกลางแม่น้าเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2370 บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาของอาเภอนี้ เป็นที่ตั้งของป้อม
พระจุลจอมเกล้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2436 และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรือฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์
ร.ศ.112 (ในปีเดียวกัน) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ทางกองทัพเรือยังได้นาเรือรบหลวงแม่กลองซึ่ง
อนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ (กรุงเทพมหานคร) และอาเภอพระประแดง
มีคลองนา คลองสวน คลองกะออก คลองตาสน คลองท่าเกวียน คลองกะออมใน คลองบางจาก และ
คลองท่าเกวียน เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอเมืองสมุทรปราการ มีแนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน มีคลองขุนราชพินิจใจเป็นเส้นแบ่งเขต
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน มีลาคลองมากมายใช้
ประโยชน์ทางคมนาคม และการขนส่งทางน้า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณทัง้ สองฝัง่ เป็นที่ราบลุม่ เหมาะแก่การทางาน ทา
สวนและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
ที่เกิดขึ้นใหม่
2. บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่
เป็นทีร่ าบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม ลึก เหมาะแก่การทาป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นทีร่ าบกว้างใหญ่ สาหรับระบายน้า
และเก็บกักน้า อานวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การทานาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การปกครอง
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตาบล (tambon) แต่ละตาบลแบ่ง
ออกเป็นหมู่บ้าน รวม 42 หมู่บ้าน ได้แก่
1. นาเกลือ
(Na Kluea)
8
หมู่บ้าน
2. บ้านคลองสวน
(Ban Khlong Suan)
4
หมู่บ้าน
3. แหลมฟ้าผ่า
(Laem Fa Suan)
13
หมู่บ้าน
4. ปากคลองบางปลากด
(Pak Klong Bang Pla Kot) 4
หมู่บ้าน
5. ในคลองบางปลากด
(Nai Khlong Bang Pla Kot) 13
หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลปากคลองบางปลากดทั้งตาบล
2. เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นทีบ่ างส่วนของตาบลแหลมฟ้าผ่าและตาบล
ในคลองบางปลากด
3. องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนาเกลือทัง้ ตาบล
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านคลองสวนทัง้ ตาบล
5. องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลแหลมฟ้าผ่า (นอกเขต
เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า)
6. องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลในคลองบางปลากด
(นอกเขตเทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า)
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การคมนาคม
1. การคมนาคมทางบก ได้แก่ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนเลียบคลองสรรพสามิต
ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ
2. การคมนาคมทางน้า ได้แก่ คลองสรรพสามิต คลองบางปลากด คลองสวน คลองขุน
ราชพินิจใจ แม่น้าเจ้าพระยา
1.4 งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2554)
ลาดับที่
ประเภทรายจ่าย
เงินงบประมาณ
หมายเหตุ
1.
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1,308,660.ค่าตอบแทน
2.
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ
2,479,500.งบดาเนินการ
3.
ค่าสาธารณูปโภค
308,000.งบดาเนินการ
4.
งบอุดหนุนเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี
5,326,445.งบอุดหนุน
5.
งบอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์
110,000.งบอุดหนุน
6.
งบอุดหนุนโครงการเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน/ชุมชน/
60,000.งบอุดหนุน
พัฒนาคุณธรรม , ทุนเฉลิมราชกุมารี ฯลฯ
7.
งบอุดหนุน อื่นๆ
598,000.รวม
10,190,605.- งบดาเนินการทั้งหมด
8.
เงินเดือนข้าราชการ
3,706,726.41.9.
งบลงทุน
890,000.10.
งบค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
9,717,710.รวม
14,314,436.41.2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 ทรัพยากรภายใน
2.1.1 จานวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีจานวน 17 ห้อง ประกอบด้วย
1) ห้องวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ห้อง
2) ห้องโสตทัศนูปกรณ์
จานวน 1 ห้อง
3) ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
จานวน 1 ห้อง
4) ห้องเรียนบัญชี
จานวน 1 ห้อง
5) ห้องเรียนพิมพ์ดีดไทย
จานวน 1 ห้อง
6) ห้องเรียนพิมพ์ดีดอังกฤษ
จานวน 1 ห้อง

3

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ห้อง
8) ห้องปฏิบัตกิ ารภาษาอังกฤษ
จานวน 1 ห้อง
9) ห้องปฏิบัตกิ ารเครื่องใช้สานักงาน
จานวน 1 ห้อง
10) ห้องเรียนรวม
จานวน 7 ห้อง
2.1.2 อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 สิ่งก่อสร้าง/อาคารที่ดาเนินการแล้ว
จานวนทั้งหมด
รายการก่อสร้าง (เต็มรูปแบบ)
จานวนที่มีแล้ว
ที่ต้องการ
อาคารธุรการและหอประชุม 20 X 40 เมตร
1 หลัง
1 หลัง
อาคารเรียน 9/44 เมตร 3 ชั้น
4 หลัง
1 หลัง
โรงฝึกงานชั้นเดียว 12/32 เมตร
4 หลัง
2 หลัง
บ้านพักนักการภารโรง 2 หน่วย
3 หลัง
1 หลัง
สนามกีฬา
1 สนาม
1 สนาม
เสาธงชาติ
2 ต้น
2 ต้น
ศาลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
13 หลัง
13 หลัง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องน้า – ห้องส้วม 3 หน่วย
2 หลัง
2 หลัง
ถนน คลส. หน้า 12 ซม.
7,000 ตร.ม. 4,860 ตร.ม.
อาคารโรงฝึกงานชนิดจั่วคู่
1 หลัง
1 หลัง

จานวนที่ยัง
ต้องการ

หมายเหตุ
-

2.1.2.1 สิ่งก่อสร้าง/อาคารที่ได้เสนอของงบประมาณ
จานวนทั้งหมด
จานวนที่ยัง
ที่ รายการก่อสร้าง (เต็มรูปแบบ)
จานวนที่มีแล้ว
หมายเหตุ
ที่ต้องการ
ต้องการ
1. อาคารวิทยบริการ 3 ชั้น
1 หลัง
1 หลัง ตามแผนเสนอขอ
2. อาคารบ้านพักครู 3 ขั้น
1 หลัง
1 หลัง งบประมาณ ปี พ.ศ.2555
14 ยูนิต
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2.1.3 จานวนบุคลากรและนักเรียน/นักศึกษา
ก) บุคลากรปีการศึกษา 2553
ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ปีการศึกษา 2554
ระดับการศึกษา
จานวน
ที่
ประเภท
ต่ากว่า
คน
ปริญญาโท ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
1. ผู้บริหาร
3
3
2. ข้าราชการครู
8
3
5
3. พนักงานราชการครู
9
1
8
4. ครูอัตราจ้าง
10
1
9
5. ลูกจ้างชั่วคราว
12
1
11
รวมทั้งสิ้น
42
8
23
11
ข) ครูผู้สอน
ตารางที่ 1.2 แสดงจานวนครู – อาจารย์จาแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
1
1
สาชาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2
1
รวมประเภทวิชา
3
2
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
รวมประเภทวิชา
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

หมายเหตุ

ครูจ้าง

รวม

3
3
6

5
6
11

1
2

2

1
1

2
5

2
2
8

5
5
9

2
2
10

9
9
27
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ค) บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
ตารางที่ 1.3 แสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนตามหน้าที่และเพศ
ตาแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
2
2
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
1
1
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
1
1
เจ้างานที่งานพัสดุ
1
1
เจ้าหน้างานทะเบียน
1
1
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
1
1
เจ้าหน้าที่นักการ – คนงาน
2
2
4
พนักงานขับรถ
1
1
รวม
3
9
12
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ง) นักเรียนและนักศึกษาปีการศึกษา 2554
ตารางที่ 1.4 แสดงจานวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ปีการศึกษา 2554
สาขาวิชา
ระดับชั้น
จานวน
หมายเหตุ
(คน)
ช่างยนต์
142
ช่างไฟฟ้า
123
ปวช.
พณิชยการ
148
รวม ปวช.
413
ช่างยนต์
22
ช่างไฟฟ้า
33
ปวส.
พณิชยการ
22
รวม ปวส.
77
รวม
นักเรียน นักศึกษา (ปกติ)
ปวช. รุ่นที่ 8
34
ปวส. รุ่นที่ 8
ปวส.เทียบโอน
90
รวม
124
รวมทั้งสถาบัน
614
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3. เกียรติยศ ชื่อเสียง และจุดเด่นที่สาคัญของวิทยาลัย
3.1 ความดีเด่นของด้านสถานศึกษา
วัน เดือน ปี
รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
17 – 20 กรกฎาคม 2550
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าผลงานตู้เย็น เตารีด
HOT&COOL ได้เข้าประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
16 สิงหาคม 2550
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกียรติบัติฉบับ นี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายวิโรจน์ คล่องแคล่ว ร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู้เย็นรีดผ้า HOT&COOl
งาน “มหกรรมอาชีวศึกษา” R-Tech 2007 ณ หอประชุมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
18 ธันวาคม 2550
ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง ประจาปีงบประมาณ 2550
8 ธันวาคม 2551
ร่วมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านค้าปลีก จาก
บริษัท ปัญญาภิวัฒน์ จากัด
14 ธันวาคม 2552
เข้าร่วมดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี
2552 ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ จากสานักความร่วมมือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 กุมภาพันธ์ 2553
ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งไทยช่วยไทย ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
25 กุมภาพันธ์ 2553
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาแชร์บอล ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
25 กุมภาพันธ์ 2553
ครูสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร ครูแผนกพณิชยการได้รับเกียรติเชิดชูเกียรติ ด้านการ
สอนดีเ ด่น (ด้านบูร ณาการหลักสูตร ในงานประเพณีอาชีวศึก ษาสัม พันธ์
ครั้งที่ 1 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
10 พฤษภาคม 2553
ได้รับเกียรติบัตร “ ร่วมพัฒนาบ้านหนังสือวัดปานประสิทาราม ” ตาม
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม ประจาปี 2553
9 กันยายน 2553
ได้รับเกียรติบัตร “ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ”
รางวัลระดับเหรียญทอง จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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วัน เดือน ปี
25 กันยายน 2553
2 ตุลาคม 2553
16 ตุลาคม 2553

รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
ได้รับเกียรติ “ การเข้าร่วมโครงการทาดีมีอาชีพ ” จากกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน กองทัพบก
ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ คงบุญโสด ได้รับโล่เกียรติบัตร “ สนับสนุนกิจการของ
ตารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา ” จากกองบัญชาการตารวจนครบาล
ได้รับรางวัล “ เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ”
รางวัลที่ 1 ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี 2553 โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.2 ความดีเด่นด้านกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
วัน เดือน ปี
รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
5 กรกฎาคม 2550
นางสาวพัดชา อินทร์บุญ ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย ประเภทเดี่ยว ในงานฉลองครอบรอบ 50 ปี
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
7 กรกฎาคม 2550
ประกาศนียบัตรฉบับนีร้ ับรองว่า “ ตู้เย็นรีดผ้า ” ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดย
นายมุสตอฟา การิมี และนายคมกฤษ จินะแปง นักเรียน ชั้น ปวช.3 ช่าง
ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์ที่
ปรึกษานายวิโรจน์ คล่องแคล่ว ได้ผ่านการเสนอขายไอเดียในรายการสมรภูมิ
ไอเดีย Brain child ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
28 – 31 มกราคม 2551
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2550
6 กุมภาพันธ์ 2552
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุน
มารยาทไทยดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2551 โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
28 พฤศจิกายน 2553
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวทในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 ดอกปีบเกมส์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน
2553 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
21 มกราคม 2554
นายจิรายุ สว่างภพ นักเรียนแผนกพณิชยการไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
มวยสากลสมัครเล่นรุ่นฟลายเวท การแข่งขันอาชีวเกมส์ระดับชาติ ระหว่าง
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
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4. เป้าหมายสภาพความสาเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ การดาเนินการของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นการ
ระดมความคิดของคณะครู - อาจารย์และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความชานาญในวิชาชีพของตน มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่ม
ศักยภาพในการทางานและส่งเสริมการวิจัย
3. มีระบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ
4. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
5. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบริหาร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จักเป็นองค์การแห่งการเรียนเรียนรู้ทมี่ ุ่งจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี”
2. ปรัชญา
วิชาการนา คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี
3. พันธกิจ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบต่างๆ ตาม
ความต้องการของท้องถิ่นในด้านอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม
4. เป้าหมาย
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25534
ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สรุปประเด็นสาคัญในการพัฒนา ดังนี้
1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา
2
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความชานาญในวิชาชีพของตน มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่ม
ศักยภาพในการทางานและส่งเสริมการวิจัย
3 มีระบบสนับสนุนและสิง่ อานวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ
4 ผู้ส าเร็จ การศึก ษามี คุณภาพและปริม าณเพียงพอต่อความต้องการของชุม ชน และสถาน
ประกอบการ
5 สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบริหาร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาข้างต้น วิทยาลัยฯ ได้กาหนดสภาพความสาเร็จไว้ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา

สภาพความสาเร็จที่คาดหวัง

เป้าหมายที่ 1
1. จัดหลักสูตรให้มีความหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
ต้องการของชุมชน
เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ใน
และพัฒนาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ สังคมอย่างมีความสุข
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. จัดทาแผนการสอนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่มีความพร้อม
6. จัดทาระบบข้อมูลทางการศึกษาและตลาดแรงงานให้ เป็นปัจจุบัน
7. จัดการนิเทศการใช้หลักสูตร นิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เป้าหมายที่ 2
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รบั การอบรมสัมมนาด้านวิชาการและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความ ด้านวิชาชีพ
ชานาญในวิชาชีพของตน มีคุณธรรม 2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการเพิ่มวิทยฐานะ
จริยธรรมเพิ่มศักยภาพในการ
3. ส่งเสริมให้บุคคลจัดทาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
ทางานและส่งเสริมการวิจัย
4. ส่งเสริมให้มกี ารสร้างจิตสานึกที่ดี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าหมายที่ 3
1. จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะสมเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอน
มีระบบสนับสนุน และสิง่ อานวย 2. จัดตั้งศูนย์วิทยบริการทีท่ ันสมัยและอยู่ในทาเลทีเ่ หมาะสมสารวจ
ความสะดวกด้านการศึกษาอย่าง
และจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ให้เพียงพอ
เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนโดยคานึงถึง เกณฑ์มาตรฐาน
3. จัดตั้งชมรมครูเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
4. จัดให้มรี ะบบเครือข่ายการเรียนรู้ การแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ
เป้าหมายที่ 4
ทดสอบคุณภาพมาตรฐานของนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาทั้งทางภาคทฤษฎี
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพและ และภาคปฏิบัติตามมาตรฐานสานักงานการอาชีวศึกษา
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ส่งเสริมให้นกั ศึกษาสร้างงานเชิงธุรกิจตรงตามความต้องการของชุมชน
ของชุมชนและสถานประกอบการ เชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นเป็นวิทยากร ให้ความรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาติดตามนักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา
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เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายที่ 5
สถานศึกษาสามารถระดม
ทรัพยากรมาบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพความสาเร็จที่คาดหวัง
1. ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มสี ่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
2. จัดให้มีการใช้ทรัพยากรภายในสถานศึกษาเพื่อบริการ ชุมชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานเป็นหมูค่ ณะ

5. ระบบโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ บริหารจัดการด้วยการกระจายอานาจเพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การตัดสินใจ และนาไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อมุง่ เป้าหมายในการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน การพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการจัด
การศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นสาคัญ สอดคล้องกับสถานศึกษาที่มงุ่
พัฒนาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งผังโครงสร้างการบริหาร มีดังนี้
6. ลักษณะของการดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุ ทรเจดีย์จัดทาการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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6. ลักษณะของการดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุ ทรเจดีย์จัดทาการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่อง ต่อไปนี้
ข้ อ ก าหนดที่ 1.1 ความรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอยผลการเรียนรู้
ข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
ข้อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ข้อกาหนดที่ 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ ที่ 5 ร้อ ยละของผู้เ รียนที่ มี ความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ จ าเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ข้อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เ หมาะสม
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ ที่ 9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึก ษาหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อกาหนดที่ 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ / ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ข้อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่งชี้ ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ข้อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ข้อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
ข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตั วบ่ งชี้ ที่ 18 ระดั บความเหมาะสมในการจั ดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้ องเรี ยน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน พื้ น ที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านเหมาะสมกั บ วิ ช าที่ เ รี ย น
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ข้อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อและสิง่ อานวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
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ข้อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข้อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผู้สอนประจาที่มคี ุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจา ต่อผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ด้านกิจกรรมด้านพัฒนาผู้เรียน
ข้อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ข้อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริย ธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ ที่ 31 จ านวนครั้ง และประเภทของกิ จ กรรมที่ ส่ง เสริม ด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
ข้อกาหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ที่ 32 จ านวนครั้ง และประเภทของกิ จ กรรมที่ ส่ง เสริม การอนุรัก ษ์สิ่ง แวดล้ อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
ข้อกาหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ ในการพั ฒนาชุ มชนและท้ องถิ่นและกิ จกรรม/โครงการ ฝึ กทั กษะวิชาชี พ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ข้อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกั บ
แผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม / โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดาเนินการ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมและการวิจัย
ข้อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
การพั ฒ นาการเรียนการสอน หรืออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
ซึ่งนาไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ ที่ 36 จ านวนนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มี ป ระโยชน์ท าง
วิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
ข้อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดาเนินการ
ข้ อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมู ล เกี่ ย วกั บ การสร้างและพัฒ นานวัตกรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์
งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานที่ นาไปใช้ในการพัฒ นาการเรียนการสอน ชุม ชน
สังคม และประเทศชาติ
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มาตรฐานที่ 6 ด้านภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้อกาหนดที่ 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นาและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ ริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ข้อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัว บ่ งชี้ ที่ 40 ร้อ ยละของบุค ลากรในสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ข้อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ข้อกาหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
7. วิธีการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
วิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร ครู - อาจารย์
เจ้ า หน้ า ที่ นั ก ศึ ก ษา และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา ก าหนดเป้ า หมาย
การดาเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐาน มีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานสาหรับตัดสิน ระดับความสาเร็จ มีการวางแผน
กาหนดกิจ กรรม โครงการ เพื่อ นาสู่ก ารปฏิบัติ โดยผู้เ กี่ยวข้องเป็นผู้เ สนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจน
กาหนดระบบการกากับติดตาม
2. การนาแผนสู่การปฏิบัติ โดยทาคาสั่ง กาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดาเนินงานตามแผน
มีก ลไกการก ากั บ ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ ตามตารางที่ ก าหนดและมี การ
รายงานผลความก้าวหน้าตลอดช่วงเวลาดาเนินโครงการฯ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กากับ
นิเทศและประเมินการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการเสนอต่อสถานศึกษาตามลาดับขั้น

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
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4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนาผลการประเมินมาจัดทาเป็นรายงานการ
ประเมิ นตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดทาแผนพัฒนาปรับ ปรุง โดยมีการกาหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดาเนินการ
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงาน และวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าว จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา ดาเนินการต่อไป
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ตารางปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หมาย
กิจกรรมดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. เหตุ
แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2553
ประชุมชี้แจงต่อคณะ
กรรมการฯ มอบหมายความ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ประชุม-สัมมนา บุคลากร
เกี่ยวกับการจัดทาประเมิน
ตนเอง
เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัว
บ่งชี้
แผนกวิชาจัดทา SAR
เตรียมรับการนิเทศ
ประเมินผล SAR แผนกวิชา
คณะกรรมการฯ รวบรวมผล
SAR ทั้ง 3 แผนกวิชา มา
ประเมินระดับสถานศึกษา
จัดทารายงานการประกัน
คุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 2553 และจัดส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม
เผยแพร่

โครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2554
ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ คงบุญโสด
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

นายไวยโรจน์ โกบประยูร

นายไวยโรจน์ โกบประยูร

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศิรินภา อินอ่วม
หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป

นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์

นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา
หัวหน้างานการเงิน

นางประภัสสร สายอุปราช
หัวหน้างานบัญชี

นายอานาจ สิทธิรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวสายฝน อินอ่วม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานบุคลากร

นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวรัชเกล้า สินเทียน

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวจินดารัตน์ ศิริพิมพ์ไทย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายปรัชญา ตะภา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน

นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นายประเสริฐ ยุทธสะอาด
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายปรัชญา ตะภา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายอานาจ สิทธิรักษ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวดารารัตน์ เอ่งฉ้วน
หัวหน้างานวัดผลแลประเมินผล

นายอานาจ สิทธิรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายศิระ โหละบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

สารสนเทศ
นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่
หัวหน้างานความร่วมมือ

ว่าที่ร.ต.รัฐศักดิ์ โกบประยูร
หัวหน้างานปกครอง

นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ
นวัตกรรม
นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายศุภเกียรติ สิงห์หน

นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

นางประภัสสร สายอุปราช

นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ

หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน

นางสาวจินดารัตน์ ศิริพิมพ์ไทย

นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสารี ผ่องสุวรรณ์

นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นางรุ่งทิวา โตจาสี
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

หัวหน้างานสื่อสารการเรียนการสอน

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันฺธ์

นางสาวสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้าแผนกพณิชยการ

บทที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
วิท ยาลั ย การอาชีพ พระสมุ ท รเจดี ย์ ได้ ดาเนิ นการประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษา (ประเมิ น ตนเอง)
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้
ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีผลการประเมินแต่ละมาตรฐานดังนี้
ระดับคุณภาพเฉลี่ยภายในปี 2554
กิจกรรมที่ดาเนินการ

ระดับคุณภาพเฉลี่ย

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ

3.0

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ

2.8

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ

2.8

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สงั คม

3.0

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย

3.0

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ

3.0

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

3.0

ระดับคุณภาพเฉลี่ยทั้ง 7 มาตรฐาน

2.94

20

มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนไป
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียน -ดี มากกว่าร้อยละ 74
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม -พอใช้ ร้อยละ 60 -74
เกณฑ์กาหนดตามชั้นปี
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนผู้เรียนทัง้ หมด 491 คน
และจานวนผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทงั้ สิ้น
407 คน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

จานวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
และผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น
407 X 100 = 82.89
491
ผลการประเมิน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.89



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.1 ความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนไป
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียน -ดี มากกว่าร้อยละ 74
ที่ ไ ด้ รั บ การเที ย บโอนผลการ -พอใช้ ร้อยละ 60 -74
เรียนรู้
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนผู้เรียนที่ยื่นคาร้องขอ
เทียบโอนความรู้และประสบ
การณ์วิชาชีพ ของหลักสูตร ปวช.
จานวน 34 คน ปวส. 90 คน
และมีผลสัมฤทธิ์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินดังกล่าว หลักสูตร ปวช.
จานวน 33 คน หลักสูตร
ปวส. จานวน 65 คน น

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย น ทั้ ง หมดที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทียบกับ
ผู้ยื่นคาร้อง
987 X 100 = 79.03
124

ผลการประเมิน
ผู้เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ผ่ า นเกณฑ์
การประเมิ นเมื่ อเที ยบกับ จ านวน
ผู้ยื่นคาร้อง ร้อยละ 79.03



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ ใช้ในงานอาชีพได้
ตัวบ่งชี้
ตัว บ่ง ชี้ ที่ 3 ร้ อ ยละของ
ผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถประยุ ก ต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนผู้เ รียนทั้งหมด ……………คน
แล ะจ าน วน ผู้ เ รี ย นที่ จั ด ท า
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ฯลฯ โดยใช้ห ลัก วิท ยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ มี จ านวน
304 ชิ้น

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ ปัญ หา
ในการปฏิบัติง านอาชีพอย่างเป็น
ระบบ = 304 X 100 =74.47
388

ผลการประเมิน
ผู้เรียนที่จัดทาผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ทุกแผนกวิชา
คิดเป็นร้อยละ 78.35



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียน
ที่ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนา ทั้ง ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

จานวนผู้ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด 1,070 คน และ
จานวนผู้เรียนที่มที ักษะด้านการ
ฟัง การอ่าน การเขียนและการ
สนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ที่ได้เกรดไม่
ต่ากว่า 2.00 ทั้งสิ้น 803 คน

ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นทั้ ง หมด ที่ มี
ทั ก ษะด้ านการฟัง การอ่า น การ
เขียน และการสนทนาภาษาไทย
และภาษาต่า งประเทศ เพื่อ การ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
803 X 100 = 75.05
1,070

ผลการประเมิน
ผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง การ
อ่าน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 75.05

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()


ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.4 ความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีทจี่ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติง านวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 352 คน
และจานวนผู้ที่สามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า จานวน 287 คน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ทั้ ง ห ม ด
ที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
287 X 100 = 81.53
352
ผลการประเมิน
ผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถใช้ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยี ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า
ร้อยละ 81.53



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 493 คน
และจานวนผู้เรียนที่มีความ
ประพฤติ 3 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม การมีมนุษยสัมพันธ์
และมีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม
จานวนเฉลี่ยทั้งสิ้น 376 คน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นทั้ ง หมด ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ดีง าม ในวิ ช าชีพ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
376 X 100 =
493 76.42
ผลการประเมิน
ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และค่านิยมที่ดีง าม บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี มนุษยสัมพันธ์ที่ ดี
ร้อยละ 76.42



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สาเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรี ย นตามเกณฑ์ ก าร
สาเร็จ การศึก ษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนแรกเข้าของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช.3 ทั้งสิ้น. 76 คน
และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ทั้งสิ้น 74 คน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้อยละของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาใน
หลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นตาม
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
74 X 100 = 97.37
76
ผลการประเมิน
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวช.
เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนแรกเข้ า
ร้อยละ 97.37



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ ที่ 8 ร้ อ ยละของ
ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนตาม
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนแรกเข้าของผูเ้ รียน
ระดับชั้น ปวส.2 ทั้งสิ้น 33 คน
และจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. ทั้งสิ้น 30 คน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้อยละของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาใน
หลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
30 X 100 = 90.91
33
ผลการประเมิน
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวส.
เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนแรกเข้ า
ร้อยละ 90.91



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 9
ร้ อ ยละของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การ ศึ ก ษา
ปวช.3 ที่เข้ารับการประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตร ที่ผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น 77 คน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
76 X 100 = 98.70
ระดับ ปวช.3 ที่ผ่านการ
77
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น
76 คน
ผลการประเมิน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 98.70

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 10 ร้ อ ยละของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัต รวิชาชีพ ชั้นสู ง
ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐาน
วิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน
-ดี มากกว่าร้อยละ 74
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปวส.2 ที่เข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น 33 คน
และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น 30 คน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง
ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐาน
วิชาชีพ
30 X 100 = 90.91
33
ผลการประเมิน
ผู้ส าเร็ จการศึ กษาระดั บชั้ น ปวส.
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 90.91

พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 11 ร้ อ ยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาใน
สถานประกอบการ/ประกอบ
อาชี พ อิ ส ระ และศึ ก ษาต่ อ
ภายใน 1 ปี

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

-ดี มากกว่าร้อยละ 74
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในปีที่
-พอใช้ ร้อยละ 60 -74 ผ่านมาทั้งสิ้น 132 คน ทางาน
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 41 คน เรียนต่อ 91 คน
60

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ที่ได้
งานท าในสถานประกอบการ
ประกอบอาชีพอิส ระ และศึก ษา
ต่อภายใน 1 ปี
ผลการประเมิน
ผู้สาเร็จการศึกษาศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ภาครัฐ
และเอกชนร้อยละ ...........



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ ที่ 12 ระดับความพึ ง -ดี 4.00 – 5.00
พอใจของสถานประกอบการ -พอใช้ 3.50 - 3.99
ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ -ปรับปรุง 1.00 – 3.49
ของผู้สาเร็จการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
ของผู้บ ริห าร เจ้า ของกิ จ การ
และผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อพฤติกรรม
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 4.27



พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.1 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
วิธีการดาเนินการ
สถานศึก ษาได้มี นโยบายให้ครูทุก คนจัดท าโครงการสอน แผนการเรียนให้สอดคล้องตามโครงสร้ าง
หลักสูตร ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มอบหมายหน้าที่สอนตามความถนัดและตรงตามวุฒิการศึกษาของครู สร้างความ
เข้าใจ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชาและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชา มีการนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึกการสอนทุกครั้งที่มีการสอน พร้อมทั้ง
จัดทางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ
ครูผู้สอนจัดทาโครงการสอน แผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นาสื่อการสอนมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนมีการจัดทาโครงการสอน ทุก
รายวิชา และบันทึกการสอนทุก ครั้งที่มีก ารสอน อีกทั้ งมีการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดแยกตามระดับชั้นดังนี้
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ปวช.

414 คน

373

81.40

77

18.59

ปวส.

77 คน

70

90.91

7

9.09

รวม

491 คน

407

82.89

84

17.11

ระดับคุณภาพ
1. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ พอใช้
2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับ ดี
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนด ระดับ พอใช้
ซึ่งโดยรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 82.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้
( ระหว่างร้อยละ 74)

23
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อกาหนดที่ 1.1 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่ วนร่วม
ในการเรียนรู้ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล หรือรายกลุ่ม และมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายในแต่ละรายวิชาตามสภาพจริง
ผลการดาเนินงาน
ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีอย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกรายวิชาที่สอน และมีการพัฒนาปรับปรุงปฏิบัติการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมี คณะกรรมการติดตาม นิเ ทศการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ มี การวัดผลประเมิ นผล
หลากหลายวิธี ผู้เ รียนที่ ได้รับ การเที ยบโอนผลการเรี ยนรู้ ของระเบียบกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่าด้วย การ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 34 คน และมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์
การประเมินดังกล่าว จานวน 33 คน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 90 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ผ่านการประเมินดังกล่าว 65 คน
ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลัก สูตร เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนผู้ยื่ นคาร้ องขอเที ยบโอนความรู้ และประสบการณ์วิ ชาชี พ ระ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 79.03 อยู่ในเกณฑ์ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3
ร้อยละของผูเ้ รียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัตงิ านอาชีพอย่างเป็นระบบ
ข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์
ใช้ในงานอาชีพได้
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษาได้กาหนดให้โครงสร้างของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน มีการสอนในรายวิชา
โครงงานและโครงงานวิ ชาชีพ โดยให้นักเรียน/นักศึกษานาความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์
ใช้ในงานอาชีพได้ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ ครู-อาจารย์ในบางรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
จัดทาโครงงานมาเป็นส่วนประกอบในรายวิชาเพื่อส่ง เสริม ศักยภาพด้านการทางานเป็นที มและการประยุก ต์
ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวันอีกด้วย
ผลการดาเนินงาน
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 388 คน และจานวนผู้เรียนที่จัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ โดย
ใช้หลักวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจานวน 304 ชิ้น ปรากฏว่า ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่จัดทาผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือ โครงการวิชาชีพโดยประยุกต์ใช้หลัก การทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ มีค่าเท่ากับ 78.35
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 74)
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ข้อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
วิธีดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมภาษาไทยในโอกาสวันสาคัญ เช่น วันสุนทรภู่ วันครู วันแม่แห่งชาติ
2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
3. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้และความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คุณภาพ และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จานวนผู้เรียน
ระดับชั้น
ร้อยละ
มีทักษะ
มีทักษะ
ผู้เรียนทั้งหมด
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ปวช.1
514
39
288
ปวช.2
243
170
ปวช.3
156
146
รวม
913
39
604
ปวส.1
89
39
83
ปวส.2
68
61
รวม
157
16
144
รวมทั้งสิ้น
1,070
55
748
75.05
ระดับคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2554 มีผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนทั้งสิ้น. 1,070 คน มีทักษะ
การใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 803
คน คิดเป็นร้อยละ 75.5
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สรุป
ในปีการศึกษา 2554 มีผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนทั้งสิ้น 1,070 คน
มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน
803 คน คิดเป็นร้อยละ 75.05 ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ สถานศึก ษากาหนดไว้ (
มากกว่าร้อยละ 74 )
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ข้อกาหนดที่ 1.4 ความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
วิธีดาเนินการ
1. จัดแผนการเรียนทุกสาขาวิชาโดยเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเกิดประโยชน์สงู สุด
2. มีศูนย์วิทยบริการให้บริการนักเรียน นักศึกษา อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผลการดาเนินงาน
ตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียน ที่ส ามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีการศึกษาค้นคว้าและ
การปฏิบัติงานวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น
จานวนผู้เรียน
ระดับชั้น
ร้อยละ
ทั้งหมด
มีความสามารถใช้เทคโนโลยีที่จาเป็น
ปวช.1
154
126
81.82
ปวช.2
119
92
77.31
ปวช.3
27
19
70.37
รวม
300
237
79
ปวส.1
34
34
100
ปวส.2
18
16
88.89
รวม
52
50
96.15
รวมทั้งสิ้น
352
287
81.53
จากตาราง พบว่า ผู้เรียนที่ศึกษาในรายวิชาที่มีการใช้ความรู้ และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานวิชาชีพ จานวนทั้งหมด 352 คน มีผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม จานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 81.53
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 74 )
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ข้อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
วิธีดาเนินการ
1. มีก ารเรียนการสอนที่ เ น้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ โดยมอบหมายให้ผู้เ รียนมี ส่วนร่วม ท างานเป็นที ม
ได้แสดงออกฝึกปฏิบัติมีการกาหนดเงื่อนไขการเรียนในแต่ละรายวิชา มีการจัดให้ผู้เรียนทุกแผนก
ทุกสาขาวิชา ได้ฝึกงานอาชีพ ในสถานประกอบการ
2. บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในทุกรายวิชา
3. จัดกิจ กรรมที่ส่งเสริม คุณลักษณะที่ พึงประสงค์โดยมอบหมายให้ผู้เรียนมีความรับ ผิดชอบ เพื่อ
ส่วนรวมและทางานร่วมกัน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมลูกเสือ ฯลฯ
ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนที่ รับการประเมิ นทั้งหมด 792 คน มี ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 76.42
ระดับ
สาขาวิชา
จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียนที่มี
หมายเหตุ
พฤติกรรม 3 ด้าน
ช่างยนต์
142
95
ปวช.
ช่างไฟฟ้า
124
90
พณิชยการ
147
121
ช่างยนต์
24
18
ปวส.
ช่างไฟฟ้า
33
30
พณิชยการ
22
22
รวมทั้งสิ้น
516
376
ร้อยละ 76.42
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึง่ ผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 74 )
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ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยมีการประเมินผลตามสภาพจริงตาม
มาตรฐานรายวิชา ดาเนินการควบคุมดูแลตามระบบการช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอน รวบรวมข้อมูล
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
เปรียบเทียบกับแรกเข้า
ผลการดาเนินการ
ตารางแสดงจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามเวลา
ที่กาหนด
ระดับ ปวช.
สาขางาน/สาขาวิชา

จานวนนักเรียนที่เข้า
เรียน ปวช.3
ปีการศึกษา 1/2554

จานวนนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น
ปวช.3
ปีการศึกษา 2554

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น
ปวช.3
ปีการศึกษา 2554

ช่างไฟฟ้า
ช่างยนต์
พณิชยกรรม
รวมทั้งหมด

24
24
28
76

23
23
28
74

95.83
95.83
100
97.37

ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ ปวช. 3 จานวน 76 คน มีผสู้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จานวน 74 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.37 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 74 )
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ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยมีการประเมินผลตามสภาพจริง ตาม
มาตรฐานรายวิชา ดาเนินการควบคุมดูแลตามระบบการช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอน รวบรวมข้อมูลร้อย
ละของผู้ส าเร็จ การศึก ษาที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นตามเกณฑ์ ก ารส าเร็จ การศึก ษาในระยะเวลาที่ ก าหนด
เปรียบเทียบกับแรกเข้า
ผลการดาเนินการ
ตารางแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
ระดับ ปวส.
จานวนนักเรียนที่สาเร็จ
ร้อยละของผู้สาเร็จ
จานวนนักเรียนที่เข้า
สาขางาน/สาขาวิชา
การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น
เรียน ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปีการศึกษา 1/2554
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2554
ช่างไฟฟ้า
15
14
93.33
ช่างยนต์
12
10
83.33
พณิชยกรรม
6
6
100
รวมทั้งหมด
33
30
90.91
ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ ปวส. 2 รวมทั้งหมด 33 คน มีผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.91 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึง่ ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ( มากกว่า
ร้อยละ 74 )

38
ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีการดาเนินการ
ปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และดาเนินการประเมิน นักเรียนระดับ ปวช. 3 ทุกสาขางาน และสรุปรายงานผลการประเมิน โดย
คานวณค่าร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผู้สาเร็จการศึกษาในปี
พ.ศ. 2554 ระดับ ปวช. จานวน 77 คน
ระดับ ปวช.
สาขางาน/สาขาวิชา

จานวนผู้สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปวช.3 และสอบผ่านฯ

ร้อยละของจานวนผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้า
ช่างยนต์
พณิชยกรรม
รวมทั้งหมด

24
25
28
77

24
24
28
76

100
96
100
98.70

ระดับคุณภาพ
นักศึกษาระดับ ปวช. 3 ประจาปีการศึกษา 2554 มีผเู้ ข้าสอบและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 77
คน และมีผสู้ าเร็จการศึกษาทีส่ อบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 98.70 ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ74 )
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ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
วิธีการดาเนินการ
ปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และดาเนินการประเมิน นักศึกษาระดับ ปวส. 2 ทุกสาขางาน และสรุปรายงานผลการประเมิน โดย
คานวณค่าร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผสู้ าเร็จการศึกษา
ในปี พ.ศ.2554 ระดับ ปวส. จานวน 30 คน
ผลการดาเนินการ
ระดับ ปวส.
สาขาวิชา

ช่างไฟฟ้า
ช่างยนต์
พณิชยกรรม
รวมทั้งหมด

จานวนผู้สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ

จานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
ปวส. 2 และ สอบผ่าน

ร้อยละของจานวน
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

15
12
6
33

14
10
6
30

93.33
83.33
100
90.91

ระดับคุณภาพ
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ประจาปีการศึกษา 2554 มีผู้เข้าสอบผ่านมาตรฐาน จานวน 33 คน และมี
ผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 74 )

42
ข้อกาหนด 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
วิธีดาเนินการ
1. สารวจข้อมูลการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ทุกสาขาวิชา
2. คานวณค่าร้อยละของการประกอบอาชีพและศึกษาต่อภายใน 1 ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2554
ผลการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ทุกสาขาวิชา
2. คานวณค่าร้อยละของการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2553
สาขาวิชา

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2552

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ
รวม

37
44
51
132

รวมทั้งสิ้น

132 คน

ทางานในสถานประกอบการ/
อาชีพอิสระ
จานวน
ร้อยละ
15
40.54
5
11.36
21
41.18
41
31.06
132 คน

ศึกษาต่อ
จานวน
22
39
30
91

ร้อยละ
59.46
88.64
58.82
68.94

ว่างงาน/
ไม่สามารถติดต่อได้
จานวน
ร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 132 X 100

132

หมายเหตุ

= 100

ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2554 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. มีจานวน 104 คน โดยมีผู้
ทางานในสถานประกอบการรัฐ/เอกชน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 100
และระดับ ปวส. มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 28 คน มีผู้ทางานในสถานประกอบการรัฐ/เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมแล้ว ทั้งปวช. และ ปวส. มีผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 132 คน ผู้ทางานในสถานประกอบการรัฐ /เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 75 )

44
ข้อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ความพึงพอใจของผู้บริหาร เจ้าของสถานประกอบการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้สาเร็จ
การศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ 1)
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 2) ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นใน
การทางาน เช่น การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ ดี การตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการจัดการและการทางานเป็นทีม ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็น
ต้น 3) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความมี วินัย ความ
ซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน ความเสียสละ การตรงต่อเวลา การอุทิ ศตนในการทางานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งประสิทธิผลในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ทางานใน สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีต่อการทางานของผู้สาเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็น
ต้น
วิธีดาเนินการ
1. สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร โดยจาแนกเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
เอกชน
2. สร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และรายงานผล
ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการจากผู้ประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้า
ทางานในระยะเวลา 1 ปี จากสถานประกอบการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ ดี
ระดับความพึงพอใจ
จากการสอบถามระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานหรือฝึกอาชีพและผู้สาเร็จการศึกษาสาขางานต่างๆ จากวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์ ในภาพรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของ
สถานศึกษาที่กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.00-5.00)

46
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ผลการประเมิน
คะแนน
ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้
(3)
(2)
(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขี ยนและการสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ตัว บ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่มีความสามารถใช้ ความรู้แ ละ
เทคโนโลยี ที่ จ าเป็ น ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้ อยละของผู้ สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทาในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชี พอิ ส ระและศึ กษาต่ อ
ภายใน 1 ปี
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47
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

ดี
(3)

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 โดยเฉลี่ย  ดี

คะแนน
หมายเหตุ
พอใช้ ปรับปรุง ที่ได้
(2)
(1)



 พอใช้

3

 ปรับปรุง

3

เกณฑ์การตัดสิน ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 1 เท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ดร
จุดเด่นและการพัฒนา
1. จานวนร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
2. มีร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
3. มีร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. มีร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเพิ่มจานวนร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ควรเพิ่มจานวนร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การจัดทาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

มาตรฐานที่2
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 13
ร้ อ ยละ -ดี มี รายวิ ชาที่ มี ผ ลการพั ฒ นาตาม
หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ มี หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบ
คุณภาพ
ทั้ง 4 ข้อ มากกว่าร้อยละ 75
-พอใช้ มี รายวิ ชาที่ มี ผ ลพั ฒ นาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบ
ทั้ง 4 ข้อ ร้อยละ 60 -75
-ปรับปรุง มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตาม
ห ลั ก สู ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ที่ มี
คุณภาพครบทั้ ง 4 ข้อ ต่ าร้ อยละ 60
หรือไม่ ปฏิบั ติ ปฏิบัติ ข้อใดข้อหนึ่ ง
เพียงข้อเดียว

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() () ()

- แผนการเรียนปีการศึกษา 2552-2554 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี 
- ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อปรับแผนการ คุณภาพ
เรี ย นให้ ต รงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน

ผลการประเมิน
ร้อยละ 100
ข้อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 14 ร้ อ ยละของ -ดี มากกว่าร้อยละ 74
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ -พอใช้ ร้อยละ 60 -74
บูรณาการ
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() () ()
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ปฏิบัติตามข้อ 1 ครบทุกข้อ และ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มี แผนการเรียนรู้แบบบู ร ณาการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ร้อยละ 100%
- บันทึกการปฏิบัติหน้าที่การสอน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่สอน
และลักษณะงานที่ปฏิบัติสาหรับครู
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ข้อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึง ดี 4.00 - 5.00 ( 2.30-3.00 )
1.จ านวนรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในสาขาวิ ช า
พอใจของผู้ เ รีย นต่อ คุ ณภาพ พอใช้ 3.50 - 3.99 (2.10 – 2.29 ) สาขางาน
การสอนของผู้สอน
ปรับปรุง 1.00 - 3.49 (1.00 – 2.09 ) 2.ระดับ ความพึ ง พอใจเฉลี่ย ของผู้เ รียนต่ อ
คุ ณ ภาพการสอนของผู้ ส อนในด้ า นต่ า งๆ
ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ ค วามสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใช้สื่อ
การสอนการวัดและประเมินผล เป็นต้น โดย
ใช้แบบสอบถาม
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา
- พื้นฐาน/สามัญ - แผนกวิชาพณิชยการ
- แผนกช่างไฟฟ้า - แผนกวิชาช่างยนต์

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
1.เปิดสอนจานวน 3 สาขา
งานและ 1 กลุม่ พื้นฐาน/สามัญ
2.ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม
4.27
3-4.ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
รายวิชาและรายบุคคลรวม = 4.27
5.พื้นฐาน/สามัญ = 4.27
แผนกพณิชยการ = 4.33
แผนกช่างไฟฟ้า = 4.12
แผนกช่างยนต์ = 4.34

ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
4.27

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() () ()


ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 16 ร้ อ ยละของ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ส ถ า น
ศึก ษา จัดซื้อวัส ดุฝึก อุ ป กรณ์
ส าหรั บ การจัดการเรีย นการ
สอนอย่างเหมาะสม

ดี
มากกว่ า ร้ อ ยละ 15 ของ
งบดาเนินการทั้งหมด
พอใช้ ร้ อ ยละ 10 – 15 ของ
งบดาเนินการทั้งหมด
ปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
ทั้งหมด

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
- งบดาเนินการทั้งหมด
10,190,605 บาท
งบประมาณที่ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ฝึ ก
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย น
การสอนทั้งหมด 3 แผนกเป็นเงินทัง้ สิน้
579,639.11 บาท
แผนกช่างยนต์ 185,180.17 บาท
แผนกช่างไฟฟ้า 301,833.32 บาท
แผนกพณิชยการ 92,625.62 บาท

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร้อยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สาหรับจัดการเรียนต่อ
งบดาเนินการทัง้ หมดทั้งหมด ได้มี
การจัดซื้อวัสดุฝึกทัง้ หมด คิดเป็น
579,639.11
10,190.605

X100 = 5.69

ผลการประเมิน
ร้อยละ 5.69

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() () ()


ข้อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความ
เหมาะสมและเพี ย งพอของ
ระบบคอมพิว เตอร์ ใ นแต่ ล ะ
สาขาวิชา

ดี ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 1 คน :
1 เครื่อง
พอใช้ ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 2 คน
: 1 เครื่อง
ปรั บ ปรุ ง ผู้ เ รี ย น : คอมพิ ว เตอร์
3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
- ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ใ ช้ ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ และจานวนผู้เรียนต่อ
เครื่องคอมพิ วเตอร์ในแต่ล ะครั้ง ของ
การเรี ย นในรายวิ ช าที่ ใ ช้ เ ครื่ อ ง คอมพิ ว เตอร์ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รตาม
ประเภทวิ ชา สาขาวิช า และสาขา
งาน
- ตารางเรียนนักเรียนที่ มีร ายวิชา
คอมพิวเตอร์

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จ า น ว น ผู้ เ รี ย น ต่ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของการ
เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ชา ที่ ใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นอัตราส่วน
1:1

ผลการประเมิน
ร้อยละ 1 : 1

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกึ ปฏิบัตงิ าน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรูอ้ ื่น ๆ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความ -ดี
เหมาะสมในการจัดอาคารเรียน -พอใช้
อาคารประกอบ ห้ อ งเรี ย น -ปรับปรุง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน
พื้นที่ ฝึกปฏิบัติ งานเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มี บรรยากาศที่
เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เกิดประโยชน์สูงสุด

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติทุกข้อ
ปฏิบัติข้อ 1- 3
ปฏิบัติข้อ 1- 2

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
- วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มี
นโยบายการวางแผนด้ า นอาคาร
สถานที่ เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
- ความเหมาะสมในการจัดห้องเรียน
ห้องปฏิบัติก าร โรงฝึก งาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
สิ่ ง อ านวยความสะดวกทั้ ง ภายใน
ภายนอกห้ อ งเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ
รายวิชาที่ เ รียนมี บ รรยากาศที่ เ อื้อ ต่อ
การเรียน
- มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดั บ ความเหมาะสมในการจั ด
อาคารเรี ย น อาคารประกอบ
ห้ อ ง เ รี ย น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
โรงฝึ ก งาน พื้ น ที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
เหมาะสมกั บ วิ ช าที่ เ รี ย น โดยมี
1. ตารางการใช้ห้อง
2. มีบันทึกหลังการสอนแสดงถึง
การใช้ห้องตามที่กาหนด
3. มี แ บบประเมิ น และผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้
ห้องเรียน/อาคารเรียน
4. มี โ ครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
แผนกวิชา/ห้องเรียน ฯลฯ
ผลการประเมิน
มีการปฏิบัติครบทุกข้อ

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ และเกิ ดประโยชน์สงู สุด
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความ -ดี
ปฏิบัติทุกข้อ
เหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทย -พอใช้ ปฏิบัติข้อ 3 ข้อ
บริก ารให้เ หมาะสมกั บวิชาที่ -ปรับปรุง ปฏิบตั ิ 1-2 ข้อ
เรี ยน มี บ รรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้ และเกิดประโยชน์
สูงสุด

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
บทความ I.
1. ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด มีจานวน 47 ชิ้น
- สื่ อการเรี ยนการสอน แผ่ น CD
หนังสือเรียนและ Internet สามารถหา
ข้อมูลได้
- มีนักเรียน นักศึกษา เข้ามารับบริการ
2 ครั้ง/วัน
2. มีระบบสืบค้นจากห้องสมุดโดยการใช้
บัตรมีชื่อเรื่อง หัวเรื่องและผู้แต่ง
3. ให้ บ ริ การกั บนั ก ศึ กษาเที ยบโอน
ระดับปวส. มาจาก สถานที่ราชการและ
จากบริษัทเอกชน
4. มี การประเมิ นคุณภาพโดยใช้แบบ
สารวจความพึงพอใจ

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ปฏิบั ติไ ด้ค รบทุ ก ข้อ ตามเงื่อ นไข
ของศูน ย์วิ ท ยบริก ารที่ มี คุณ ภาพ
พิจารณาจาก
1.จานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ มี
ใ น ศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก า ร มี สื่ อ ที่
หลากหลายและข้อมูลการใช้งาน
2. มี ร ะบบการจั ด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ระบบการ
สืบค้น
3. สามารถรองรับการให้บริการแก่
ชุมชนและสังคม
4. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ
ผลการประเมิน
มีการปฏิบัติครบทุกข้อ

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความ -ดี
ปฏิบัติทุกข้อ
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร จั ด ใ ห้ มี -พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1-4
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
-ปรับปรุง ปฏิบตั ิข้อ 1-3

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()
- การจัดครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ ระดับความเหมาะสมในการจัดให้ 
เรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอ มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
และ/หรือความเหมาะสมในการใช้ง าน
และความทั น สมั ย ของครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
อุปกรณ์ รวมทั้ง ประสิทธิภาพในการ
ใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งาน
ของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/
สาขางาน
- การสารวจครุภัณฑ์แผนกวิชา
- ประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติครบทุกข้อ

ข้อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพ -ดี
มากกว่าร้อยละ 70
การจัดระบบความปลอดภั ย -พอใช้
ร้อยละ 60-70
ของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวย -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60
ความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้ อ ม สิ่ ง อ านวยความ
ส ะ ด วก ทั้ ง ภา ย ใ น แ ล ะ ภา ย น อ ก
ห้องเรียน เช่น การใช้วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมื อ/เครื่องจัก ร การจัดระบบ
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ การจัด
พื้นที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การ
จัดผัง ห้ องปฏิบั ติก าร ระบบป้องกั น
อัคคีภัย ฯลฯ ที่เ อื้อต่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร้อยละของสาขางานที่ จั ดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกได้
อย่างมี คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ
96.16%

ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.16%

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ข้อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของ -ดี มากกว่าร้อยละ 74
บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ -พอใช้
ร้อยละ 60 -74
ได้รับการพัฒ นาตามหน้าที่ ที่ -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60
รับผิดชอบ

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
- เก็บรวบรวมจานวนชั่วโมงของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ที่ได้การพัฒนา
ในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบจานวน 42 คน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร้อยละของครูและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ
ที่สอนหรือตามหน้าทีท่ ี่รบั ผิดชอบ
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อ
สัปดาห์
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ข้อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ ที่ 23 จานวนครั้ง
หรื อ ปริ ม าณในการระดม
ทรั พ ยากรจากแหล่ ง ต่า ง ๆ
ทั้ ง ภา ย ใ น แ ล ะ ภา ย น อ ก
สถานศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น
การจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

-ดี ระด มทรั พ ยาก รทั้ ง ภายใ น
ภายนอก 25ครั้งขึ้นไป
-พอใช้ ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก 20-24 ครั้ง
-ปรับปรุง ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก น้อยกว่า 20 ครั้ง

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
- สถานศึกษามีการดาเนินงานและมี
ข้อ มู ล ที่ แ สดงความตระหนั ก การ
ปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดได้แก่ เรื่อ งทุ น วัส ดุ
อุปกรณ์ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
ทั้ง 3 แผนก
- ช่างยนต์ มีการระดมทรัพยากร
ภายในและภายนอก จานวน 9 ครั้ง
- ช่างไฟฟ้า มี ก ารระดมทรัพยากร
ภายในและภายนอก จานวน 7 ครั้ง
- พณิชยการ มีการระดมทรัพยากร
ภายในและภายนอกจานวน 12 ครั้ง
- วิทยาลัย ฯ มี การระดมทรั พยากร
จากภายในและภายนอก ทั้ ง สิ้ น
จานวน 28 ครั้ง

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จ านวนครั้ ง หรื อ ปริ ม าณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จานวน 28 ครั้ง

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบ
การพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ผลการประเมิน
ระดมทรั พ ยากรทั้ ง ภายในและ
ภายนอกได้จานวน 28 ครั้ง

ระดับคุณภาพ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()

ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มกี ารจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ก า ร จั ด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
จั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
และระบบปกติ

-ดี สถานประกอบการ 20 แห่งขึ้นไป
-พอใช้ 15-19 สถานประกอบการ
-ปรับปรุง สถานประกอบการน้อยกว่า
15 แห่ง

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
- วิทยาลัยการอาชีพพระสมุ ทรเจดีย์
จัดส่งนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงานใน
สถานประกอบการต่างๆ
- แผนกช่างยนต์ 14 แห่ง
- แผนกช่างไฟฟ้า 20 แห่ง
- แผนกพณิชยการ 18 แห่ง

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนสถานประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ/
หรือ ระบบปกติ จานวน 52 แห่ง

ผลการประเมิน
มีสถานประกอบการเข้าร่วม
52 แห่ง

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมปิ ัญญาท้องถิ่นทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนาผูเ้ รียน
73

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัว บ่ง ชี้ ที่ 25 จ านวนคน- -ดี
มากกว่าร้อยละ 89
ชั่ ว โ ม ง ข อ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ -พอใช้
ร้อยละ 75-89
ผู้ท รงคุณวุฒิ หรือ ภูมิ ปัญ ญา -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

-วิท ยาลัยได้ จัดส่ง นัก เรียน นัก ศึ ก ษา เข้ า ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการ
ฝึกงาน เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมในการ
ผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสาขางาน ดังนี้
พัฒนาผู้เรียน
1. สาขาวิชาช่างยนต์ 8/36 คน/ชั่วโมง
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 7/28. คน/ชั่วโมง
3. สาขาวิชาการพณิชกรรม 9/25
คน/ชั่วโมง
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของ -ดี
ร้อยละ 100
ผู้ส อนประจ าที่ มี คุณวุ ฒิด้า น -พอใช้ ร้อยละ 50-99
วิ ช าชี พ ต่ อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 50
สาขาวิชา

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
1. สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนจ านวน 3
สาขาวิชา
2. จานวนครูวิชาชีพและนัก เรียนแต่
ละสาขา
2.1 ช่างยนต์ ครู 5 คน นักเรียน
164 คน = 1 : 39
2.2 ช่างไฟฟ้า ครู 6 คน นักเรียน
156 คน = 1: 33
2.3 พณิชยการ ครู 9 คน นักเรียน
169 คน = 1 : 21

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร้อยละของสาขาวิชาที่ผู้สอนประจา
มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตาม
เกณฑ์ผสู้ อน 1 คนต่อผู้เรียนไม่
เกิน 35 คน

ผลการประเมิน
ร้อยละ 66.67

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของ -ดี ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้อยกว่า
ผู้สอนประจาต่อผู้เรียน
25 คน
-พอใช้ ผู้ ส อน 1 คน ต่ อ ผู้ เ รี ย น
25 – 30 คน
-ปรั บ ปรุ ง ผู้ ส อน 1 คน ต่ อ ผู้ เ รี ย น
มากกว่า 30 คน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

- รวบรวมจานวนผูเ้ รียนทั้งหมดของ
อัตราส่วนผู้ส อนประจาต่อผู้เรียน
สถานศึกษา
ทัง้ หมดของสถานศึกษา
- รวบรวมจานวนผูส้ อนประจาทั้งหมด
ของสถานศึกษา
- นาข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาหา
อัตราส่วนผู้สอน : ผู้เรียน
ผลการประเมิน
ผู้สอน : ผู้เรียน = 1 : 21

ดี พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()


ข้อกาหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ข้อกาหนดที่ 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพ
วิธีการดาเนินการ
วิท ยาลัยการอาชีพ พระสมุ ทรเจดีย์ จัดการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงทุกสาขาวิชา ผู้เรียนได้ออกฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการทุกสาขาวิชา วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูต รให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยใช้แบบสอบถามสารวจความต้อ งการของสถานประกอบการ และได้พัฒนาหลัก สูตร แผนการเรียน และ
รายวิชา สาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา จานวน 281 รายวิชา

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม
รวม

จานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2553
ปวช.
54
22
95
171

ปวส.
41
21
48
110

รวมทั้งสิ้น

จานวนรายวิชาที่พัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปฏิบัติครบทั้ง 4 ข้อ

95
43
143
281

95
43
143
281

หมายเหตุ

ร้อยละหลักสูตรสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพ 281X100 = 100
281
ระดับคุณภาพ
ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการพัฒนาแผนการเรียนสมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งในระดับ ปวช. และ
ปวส. ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 75 )

51
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอน และนาผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา และดาเนินการสอนตามแผนที่วางไว้ มีการ
นิเทศการสอนและการประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจ
ของผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครู คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนรายวิชาที่มีการ
เขียนแผนพัฒนาแบบ
สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
บูรณาการ
ปวช.
ปวส.
ปฏิบัติครบทั้ง 4 ข้อ
ช่างยนต์
54
41
95
95
ช่างไฟฟ้า
22
21
43
43
พณิชยกรรม
95
48
143
143
รวม
171
110
281
281
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 281X100 = 100
281
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 75 )
จานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2553

53
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒ นาตนเองตามธรรมชาติ และเต็ม ตามศักยภาพ โดยสนับสนุนให้ได้ฝึก คิดวิเ คราะห์ วิจัย บริหารจัดการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เน้นการทางานเป็นทีม เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ ทางานเป็นทีมได้ดี มีทักษะการเป็น
ผู้นา ผู้ตาม รวมทั้งกาหนดให้ผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ทั้งการซักถาม
รายงานหน้าชั้น การทดสอบ ประเมินผลงานชิ้นงาน และสังเกต สัมภาษณ์ด้านจิตพิสัย เป็นต้น วิทยาลัยฯ ได้
กากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการนิเทศการปฏิบัติการสอน นาผลการนิเทศมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจการสอนของครู เพื่อปรับปรุงพัฒนาสาหรับผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเป็นกาลังใจในการทาการสอนต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเ้ รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ
พื้นฐาน/สามัญ

รายวิชาที่สอน
55
52
119
51

ค่าเฉลี่ย
4.34
4.32
4.12
4.33

ระดับเกณฑ์
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับคุณภาพ
มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน มีการประเมินคุณภาพ
การสอนและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (4.00-5.00)

55
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ จัดหาวัสดุฝึก เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อการสอน สาหรับจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ เหมาะสมและเกิ ด ประโยชน์ สูง สุด วิท ยาลัยฯ จัดท าแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี และพิจ ารณา
งบประมาณโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งการพิจารณางบประมาณจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
ให้มากที่สุด
เมื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นแล้ วจะผ่านความเห็นของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน ในปีก ารศึ ก ษา 2554
จานวน 10,190,605 บาท จากงบดาเนิ น การ ทั้ ง หมด 579,639.11 บาท ร้ อ ยละของ
งบประมาณวั ส ดุ ฝึ ก = 579,639.11X100 จาก= 5.69 งบดาเนินงานทั้งหมด 10,190,605 บาท
10,190,605
00
สาขาวิชา
งบประมาณค่
าวัสดุ
ร้อยละ
หมายเหตุ
ช่างยนต์
185,180.17
ช่างไฟฟ้า
301,833.32
พณิชยการ
92,625.62
รวม
579,639.11
หมายเหตุ งบดาเนินงานทั้งหมด 10,190,605 บาท

1.82
2.96
0.91
5.69

ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2553 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน คิด
เป็น ร้อยละ 5.69 ของงบดาเนินการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุง ซึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้
( น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการทั้งหมด )

57
ข้อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ สนับสนุนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ด้านการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ จึงมีการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการใช้งานของผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชา ร่วมกับการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับจานวนผู้เรียนและจานวนคอมพิวเตอร์ จัดตารางการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด มีการจัดศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งห้องศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองและห้องสมุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน
รวมทั้งมีการดูแลและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจานวน
ผู้เรียน
ระดับชั้น

สาขาวิชา

ช่างยนต์
ปวช.
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม
รวม ปวช.
ช่างยนต์
ปวส.
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ผู้เรียน
43
43
131
217
19
16
35
252

จานวน
ผู้เรียนเฉลี่ย
ต่อห้อง
คอมพิวเตอร์
40 : 1
40 : 1
20 : 1
40 : 1
10 : 1
40 : 1
24 : 1
40 : 1
19 : 1
16 : 1
40 : 1
24 : 1
40 : 1
22 : 1
40 : 1

อัตราส่วน
นักเรียน :
เครื่องคอมฯ
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

ระดับเกณฑ์
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน คิดเป็นอัตราวน 1 : 1 ซึ่งผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่าน
เกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( 1 : 1 )
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ข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ สาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงู สุด
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมในการจัดทาโครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้งได้กาหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดตารางการใช้พื้นที่ ให้เหมาะสม
และให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของงานอาคารสถานที่ตามความเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
การจัดห้อ งเรียน ห้อ งปฏิบัติก าร มี ก ารวางแผนการใช้อาคารสถานที่ ร่วมกั บ แผนกวิช าในการจั ด
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ผู้เรียนใช้อาคารสถานที่ตามตารางสอนที่กาหนดไว้ ผู้สอนและ
แผนกวิชา มีการติดตามและประเมินผลการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และมีการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ศูนย์วิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น นว
นิยาย อินเตอร์เน็ต ฯลฯ มีระบบการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะสมกับจานวนนักเรียน นักศึกษา
การจัดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ วิทยาลัยฯ ได้จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็นขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนครบและเพียงพอทุกสาขาวิชา
รวม
การดาเนินการตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่
สาขาวิชา
หมายเหตุ
ดาเนินการ
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ช่างยนต์
4




ช่างไฟฟ้า
4




พณิชยกรรม
4




ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
องค์ประกอบที่ 2 มีการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติตามตารางการใช้
องค์ประกอบที่ 3 มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน และพื้นทีฝ่ ึกปฏิบัติ
องค์ประกอบที่ 4 มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
และ พื้นที่ฝึกปฏิบัติ
ผลการตัดสิน ปฏิบัติทุกองค์ประกอบ อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ปฏิบัติทุกข้อ)
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ข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานทีเ่ รียน สถานที่ฝกึ ปฏิบัตงิ าน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ สาขาวิชา ทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาเรียน โดยมีสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายและข้อมู ลการใช้งาน มี ระบบสืบ ค้น รองรับ การให้บ ริก ารวิชาแก่ชุมชนและสัง คม และมี การ
ประเมินคุณภาพการบริก าร ศูนย์วิทยบริการได้จัดกิ จกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น โครงการจัดหาหนังสือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็นให้กับห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ห้องอินเทอร์เน็ต การจัดหาเอกสาร ตารา ต่างๆ ให้แก่ห้องสมุด และมีการพัฒนาการให้บริการการใช้ห้องสมุด
และห้องอินเทอร์เน็ต
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้จัดศูนย์วิทยบริการ เหมาะสมกับวิชาเรียน โดยมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและข้อมูลการ
ใช้งาน มีระบบสืบค้น รองรับการให้บริการวิชาแก่ชุมชนและสังคม และมีการประเมินคุณภาพการบริการ ได้
ดาเนินการครบทั้ง4 ด้าน
ข้อพิจารณาคุณภาพ
ครุภัณฑ์/สื่อ/ข้อมูลหลากหลาย
ระบบการจัดการ/ระบบสืบค้น
ให้บริการแก่ชุมชน-สังคม
มีการประเมินการให้บริการ

การปฏิบัติข้อพิจารณาของสาขาวิชา ()
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม ศูนย์วิทยบริการ

















ระดับคุณภาพ
ศูนย์วิทยบริการได้ปฏิบัติครบทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้
( ปฏิบัติทุกข้อ )
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ข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ สาขาวิชา ทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 20
ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนงานและดาเนินการจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนแยกตามแผนกวิชา ให้ผลการดาเนินงาน มีการมอบหมาย
ให้แก่ครูผู้สอนที่ทาการสอนในรายวิชาปฏิบัติ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ พิมพ์ดีดไทย พิมพ์ดีดอังกฤษ
เป็นต้น ช่วยกันดูแล และตรวจซ่อมบารุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการเรี ยนการสอน มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสารวจตรวจนับครุภัณฑ์ทุกสิ้นปีงบประมาณ มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันต่อเทคโนโลยีเพิ่มเติมให้พอเพียง
กับการใช้งาน มีแบบสอบถามความพึงพอใจ และนาผลที่ได้มาดาเนินการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามี ก ารวางแผนงานและดาเนินการจัดมี วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจัก รและอุปกรณ์
เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนแยกตามแผนกวิชา ให้เหมาะสมกับ
รายวิชาที่เรียน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม

การดาเนินการและข้อมูลที่บ่งชี้คุณภาพของครุภัณฑ์
ใช้งานได้ดี เพียงพอ
ทันสมัย มีผลประเมิน มีการปรับปรุง
















หมายเหตุ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติทุกข้อกาหนด อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( ปฏิบัติทุกข้อ )
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ข้อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิง่ อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
วิธีดาเนินการ
วิท ยาลัยฯ ได้จัดการสิ่ง แวดล้อมและระบบสาธารณูป โภค ระบบความปลอดภัยให้มี ประสิท ธิภาพ
จัดสภาพแวดล้อ ม โดยดูแลตกแต่งอาคารสถานที่ จัดทากิจ กรรม 5 ส. กากับ ติดตามคนงานให้ดูแล ต้นไม้
มุมพักผ่อนให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม จัดระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา สุขา ให้เพียงพอ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ จัดดูแลโรงอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ระบบความปลอดภัย มีป้ายคาเตือน มีอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการ มีสถานที่จั ดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ มีอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจาแผนกวิชา มีการกากั บติดตามงานอาคารสถานที่ หัวหน้า
แผนกวิชาให้ตรวจสภาพ ซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอให้ใช้งานได้ดี
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบความปลอดภัยที่ดี ได้โดยสรุปได้ตามตาราง
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ
รวม

การจัดระบบความปลอดภัยและอานวยความสะดวก
ร้อยละ 88.50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 96.16

หมายเหตุ

ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยฯ จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิง่ อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาครบทุกสาขางาน คิดเป็นร้อยละ 96.16 อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (
มากกว่าร้อยละ 70 )

67
ข้อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22
ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยส่งผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัดและองค์กรอื่น เช่น อบรมการ
ทาสื่อนวัตกรรม (ชุดการสอน) ศึกษาดูง านด้านการประกั นคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษา อบรมการใช้
โปรแกรม RMS อบรมการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) อบรมโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการ
ย่อยโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) อบรมโครงการการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา / รายวิชาที่สอน
และพัฒ นาด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม พูนความรู้ ความสามารถด้านทัก ษะวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน รวมทั้งบุคลากรภายในสถานศึ กษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
ประเภทบุคลากร
1. ผู้บริหาร
2. ครู
3. เจ้าหน้าที่
รวม

จานวนทั้งหมด/คน
3
27
12
42

ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
จานวน/คน
คิดเป็นร้อยละ
3
100
27
100
12
100
42
100

ระดับคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาตนเอง โดยผ่านการอบรม สัมมนา ไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมง จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (
มากกว่าร้อยละ 100 )

69
ข้อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน ระบบ
และทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยได้ดาเนินการประสานความร่วมมือร่วมจัดการศึกษากับสถานประกอบการเพื่อจัดส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงาน (กลุ่มผู้เรียนระบบปกติ) สาหรับผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(กลุ่ม
ผู้เรียนระบบทวิภาคี) ทุกภาคเรียน ยกเว้น ปวช. เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งงานฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ และอบรมนักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียน
และ ระดมเงินทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีฐานะยากจน ทั้งจากบุคลากรภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลัยได้รับ ความร่วมมื อ จากสถานประกอบการ /หน่วยงาน / ชุม ชน / วัด ในการสนับ สนุนจั ด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 28 ครั้ง
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ

จานวนครั้งที่ได้ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
9
7
2
รวมทั้งสิ้น

รวม (ครั้ง)
9
7
12
28

หมายเหตุ

ระดับคุณภาพ
จานวนครั้งหรือในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ = 28 ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนดไว้ ( 25 ครั้งขึ้นไป )

72
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้ติดต่อประสานงาน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบปกติ
และระบบทวิภาคี มีการประสานงานกับสถานประกอบการ ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัย
ฯ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร่วมกับสถานประกอบการ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยัง
ได้ประสาน ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อส่งผู้เรียนภาคปกติเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจานวน...... แห่ง
โดยใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์จริง 1 ภาคเรียน ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ ได้จัดระบบความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ จัดการศึกษา
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น 52 แห่ง ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

แผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ
รวม

จานวนสถานประกอบการ
14
20
18
52 แห่ง

ระดับคุณภาพ
สถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยฯมีจานวน 52 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( 20 แห่งขึ้นไป )

74
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน / ชั่วโมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ที่มสี ่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ เป็นบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แก่ ผู้เ รียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ ความรู้จ ากผู้เ ชี่ยวชาญ และผู้ที่ มี
ประสบการณ์ ใ นการประกอบอาชี พ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก แผนกวิ ชาน าผู้ เ รี ย นไปศึ ก ษาดู ง านในสถาน
ประกอบการ ซึ่งทาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่าง ๆ โดยตรงก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จานวน 24 คน 89 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 100
สาขาวิชา

การจัดหารผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (คน-ชั่วโมง)
ผลประเมินผ่านเกณฑ์
2 คน-ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนชั่วโมง
ช่างยนต์
8
36
ผ่าน
ช่างไฟฟ้า
7
28
ผ่าน
พณิชยกรรม
9
25
ผ่าน
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาผู้เรียน 3(สาขา)X100 =000
3
ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ ยวชาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ
100 อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( ร้อยละ 100 )

76
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในทุกสาขาวิชาชีพให้ตรงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ความชานาญ
ประสบการณ์ และได้จัดทาแผนการรับบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนกวิชา เพื่อให้จัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม

จานวน (คน)
ครูวิชาชีพ นักเรียน-นักศึกษา
5
197
6
196
9
187

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 39
1 : 33
1 : 21

หมายเหตุ
ไม่ผ่าน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละสาขาวิชาที่ผสู้ อนประจามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 35 คน
ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพทาการสอนน้อยกว่า 35 คน ต่อครู 1 คนทุกสาขาวิชาคิด
เป็นร้อยละ 66.67 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ร้อยละ 50-99)

78
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผู้เรียน
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ทั้งสาขาวิชาชีพและครูผู้สอน ในแผนกวิชา
พื้นฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการ สอดคล้องกับจานวนผู้เรียนเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
ครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ทั้งผู้สอนด้านวิชาชีพ และแผนกวิชาพื้นฐาน มีจานวนครูต่อ
ผู้เ รียน ดังนี้ จานวนครูผู้สอนทั้ งหมด 24 คน เป็นครูวิชาชีพจานวน 19 คน และครูสามัญ 5 คน จาก
จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 523 คน อัตราส่วนของผู้สอนประจา ต่อผู้เรียน 24 : 523
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม
สามัญและครูพื้นฐานวิชาชีพ
รวม

จานวน (คน)
ครูผู้สอนประจา
นักเรียน
5
197
6
196
9
187
7
27
580

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 21

หมายเหตุ

-

ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผสู้ อนประจา ต่อผูเ้ รียนเป็นอัตราส่วน 1 : 21 อยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนดไว้ ( ครูสอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน )

80
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ผลการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้
(3)
(2)
(1)
3

3


ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
สอนของผู้สอน
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่ สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา





3

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับ ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรีย น
อาคารประกอบ ห้อ งเรีย น ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
โรงฝึก งาน พื้ นที่ฝึก ปฏิบัติง านเหมาะสมกั บ
วิชาที่ เ รียนมี บ รรยากาศที่ เ อื้ อต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดั บ ความเหมาะสมในการจั ด ศู น ย์ วิ ท ย
บ ริ ก า ร ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ วิ ชา ที่ เ รี ย น มี
บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับ ความเหมาะสมในการจัดให้มี ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดั บ คุ ณภาพการจั ด ระบบความปลอดภั ย
ของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามหน้าทีท่ ี่รบั ผิดชอบ
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้ง หรือ ปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกั บสถานศึก ษา จัดการศึก ษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อั ตราส่วนของผู้ส อนประจ าที่ มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 โดยเฉลี่ย  ดี

ผลการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้
(3)
(2)
(1)
3




3



3




 พอใช้

2
3

 ปรับปรุง

2.8

เกณฑ์การตัดสิน ระดับ ดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 2 เท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ดี
จุดเด่น
1. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา
2. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ ีความสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
3. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ มี
การฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
ร้อยละของแผนกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
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5. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
6. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึก งาน
พื้นที่ ฝึกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด
7. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริก ารให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
8. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
9. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
10. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
11. จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
12. จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบ
ปกติ
13. จานวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียน
14. อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รียนในแต่ละสาขาวิชา
15. ควรเพิ่มร้อยละของงบประมาณที่ สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
16. ควรเพิ่มอัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา

มาตรฐานที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผูเ้ รียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 28 จ านวนครั้ง -ดี มากกว่า 25 ครั้งต่อปี
ของการจั ด ให้ผู้ เ รี ย นพบครู ที่ -พอใช้ 20 - 25 ครั้งต่อปี
ปรึกษา
-ปรับปรุง น้อยกว่า 20 ครั้ง
ต่อปี

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน
จ านวนครั้ง ของการจัดให้ ผู้เ รีย น
นักศึกษา
พบครูที่ปรึกษา
1. กิจกรรมพบครูทปี่ รึกษา
( Home room ) จานวน 32 วัน
ได้แก่ ปีการศึกษา 1/2554
จานวน 15 วัน ปีการศึกษา
2/2554 จานวน 17 วัน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ ที่ 29 จ านวนครั้ง -ดี 1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและ
ของการจัด บริ ก าร ตรวจสาร จานวนผู้เรียน ที่ ได้รับการตรวจ
เสพติดให้กับผู้เรียน
มากกว่าร้อยละ 90
-พอใช้ 1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่า
และจานวนผู้เรียน ที่ได้รับการ
ตรวจ ร้อยละ 80 – 90
-ปรั บ ปรุ ง 1 ครั้ ง ต่ อ ปี ห รื อ
มากกว่ า และจ านวนผู้ เรี ย น
ที่ได้รับการตรวจ น้อยกว่าร้อยละ
80 หรือไม่มีการตรวจ

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา
ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพ
ติดให้กับนักเรียน นักศึกษา ปี
ละ 1 ครั้ง มีนักเรียนเข้าตรวจ
ทั้งสิ้น 419 คน จากจานวน
นักเรียน 489 คน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

จานวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
ทั้ ง หมดในสถานศึ ก ษา 1
ครั้งต่อปี

ผลการประเมิน
ร้อยละ 85.69

ดี
()

พอใช้
()


ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผูเ้ รียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 30 ร้ อ ยละของ -ดี น้อยกว่าร้อยละ 31
ผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ -พอใช้ ร้อยละ 31-40
กับแรกเข้า
-ปรับปรุง มากกว่าร้อยละ 40

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ข้อมูลการรับลงทะเบียน การ ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นทั้ ง หมดที่
ลาพักการเรียน การพ้นสภาพ ออกกลางคั น เมื่ อ เที ย บกั บ
นักเรียน นักศึกษา การลาออก แรกเข้า
และผูส้ าเร็จการศึกษา โดยมี
จานวนนักเรียนแรกเข้า 580
คน จานวนผู้ออกกลางคัน 93
คน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 16.03

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ รวมทัง้ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
พิจารณา
()
()
()
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและ ดี มากกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมที่จัด ร้ อ ยละของสาขาวิ ช า/สาขา 
ประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม -พอใช้ ร้อยละ 75-80
1. ส่งเสริมด้านวิชาการ
ง า น ที่ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ด้ า น วิ ช า ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75 1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานใน ทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม
จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามใน
สถานประกอบการ
วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และมนุษยสัมพันธ์
ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ
2.1 โครงการบวงสรวงองค์พระ
วิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู
2 . 2 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิ ปไตย การเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการองค์ ก ารวิช าชี พ
ระดับหน่วยฯ
2.3 กิ จกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

2.4 โครงการวันสาคัญทางศาสนา
กิ จ ก ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบรมราชินีนาถ
2.5 โครงการวั น ส าคั ญ ทาง
ศาสนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.6 โครงการค่ายคุ ณธรรมน า
ความรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง
3. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม บุ คลิ ก ภาพ
และมนุษยสัมพันธ์
3.1 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
3.2 โครงการการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ
.

ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
()
()
()
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ข้อกาหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ ที่ 32 จ านวนครั้ง -ดี มากกว่าร้อยละ 80
และประเภทของกิ จ กรรมที่ -พอใช้ ร้อยละ 75-80
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75
วั ฒ นธรรม ประเพณี และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

กิจกรรมที่จัด
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขา
1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
งานที่ มี ก ารจัด กิ จ กรรม ทั้ ง
สิ่งแวดล้อม
2 ประเภทกิจกรรม
1.1 กิจกรรม “ การไฟฟ้านคร
หลวง รวมพลังคนพันธุ์อา
ปลูกป่าชายเลน ปี 3
2. วัฒนธรรม ประเพณีและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
2.2 กิจกรรมบวงสรวงองค์พระ
วิษณุและพิธีไหว้ครู
2.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชินีนารถ

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ ที่ 32 จ านวนครั้ง -ดี มากกว่าร้อยละ 80
และประเภทของกิ จ กรรมที่ -พอใช้ ร้อยละ 75-80
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75
วั ฒ นธรรม ประเพณี และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

2.4 กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่ ง นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน
เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()
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ข้อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
วิธีการดาเนินการ
สถานศึกษามีการมอบหมายให้ ครู-อาจารย์ ทุกคนทาหน้าที่อาจารย์ที่ป รึกษาโดยอยู่ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะต้องทาหน้าที่ดูแลให้คาปรึกษา นักเรียน/นักศึกษาในปกครอง
เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ด้วย
ผลการดาเนินการ
นักเรียน นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาชั่วโมงโฮมรูม 45 นาที/สัปดาห์ เป็นประจาทุกภาคเรียน
โดยใน 1 ปีการศึกษา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 36 ครั้ง/ปีการศึกษา
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ

จานวนครั้งที่จัดให้มีการพบครูที่ปรึกษา
ภาค 1/2553
ภาค 2/2553
15
17
15
17
15
17

รวม
(ครั้ง)
32
32
32

หมายเหตุ

ระดับคุณภาพ
จากบันทึกการครูที่ปรึกษาได้พบกับนักเรียนตามตารางเรียนในชั่วโมง กิจกรรม/หน้าเสาธง อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2554 จานวน 15 สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2554 จานวน 17 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น
ตลอดปีการศึกษา จานวน 32 ครั้ง จัดอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้
(มากกว่า 25 ครั้งต่อปี)

86
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนงาน / โครงการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่ผู้เรียน
3. จัดทาเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
4. เก็บข้อมูลจากสาขาวิชา สาขางานต่าง ๆ
5. เก็บรวบรวมหลักฐาน
6. คานวณร้อยละ
ผู้ที่ได้รับการตรวจสารเสพติด
จานวนนักศึกษาทั้งหมด



100

ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักเรียน นัก ศึกษาเป็นประจาทุกปี โดยกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบสารเสพติดของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาไม่เกี่ยวข้องกั บการใช้สารเสพติด ตลอดจนการมี
สุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยมีนักเรียน นักศึกษา จานวน 384 คน เข้ารับการตรวจ
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ
รวม

จานวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด
เข้าร่วมการตรวจ
สารเสพติด
164
139
156
125
169
155
489
419

ระดับเกณฑ์
ร้อยละ

หมายเหตุ

84.76
80.13
91.72
85.68

ระดับคุณภาพ
จานวนของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งตรวจนักเรียน ชั้น ปวช.
1 และนักศึกษา ปวส.1 และตรวจนักเรียน ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 และนักศึกษา ชั้น ปวส.2 จานวน 1
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.68 ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไว้
(มีการตรวจ
1 ครั้ง / ปี หรือมากกว่า และ จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าตรวจ ( น้อยกว่าร้อยละ
80 - 90 )
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ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
วิธีการดาเนินการ
วิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้มอบหมายให้งานอาจารย์ที่ปรึกษาจัดทาโครงการติดตามผู้เรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการออกกลางคัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ครูที่ปรึกษารับผิดชอบดูแลให้คาแนะนาด้านการเรียนและความประพฤติ หากผู้เรียนขาดเรียน แจ้ง
งานปกครอง และเชิญผู้ปกครองพบ เพื่อแก้ปัญหา
2. ครูผู้สอนแจ้งงานอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีผู้เรียนขาดเรียนเกินร้อยละ 20 และงานอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้ง
ผู้ปกครองทราบ
3. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าว และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. ครูแนะแนว ให้คาปรึกษาแนะแนวทางในการเรียน การศึกษาต่อ การหารายได้ระหว่างเรียน การจัดหา
ทุนการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของผู้เรียนที่ออกกลางคัน
ผลการดาเนินการ
ระดับ

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณณิชยกรรม
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณณิชยกรรม

ปวช.
ปวส.
รวม

จานวนแรกเข้า
1/2553
173
163
164
24
33
23
580

ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมือ่ เทียบกับแรกเข้า =

จานวนปัจจุบัน
2/2553
142
123
148
22
30
22
487

93 X 100 = 16.03
580

จานวนผู้ออก
กลางคัน
31
40
16
2
3
1
93

ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนที่ออกกลางคันเมือ่ เทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 16.03 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( น้อยกว่าร้อยละ 31 )
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ข้อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
วิธีการดาเนินการ
1. วิท ยาลัยฯ ได้จัดการศึก ษามุ่ง เน้นพัฒ นาผู้เ รียน ให้มี ความรู้ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดีในทุกสาขาวิชา
2. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
4. จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษากาหนดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทุกกิจกรรมซึ่ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านวิชาการ โดยจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ “จุดประกายสายอาชีพ ” และนักเรียน นักศึกษา กิจกรรม
ทัศนศึก ษาดูง านนอกสถานที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เช่น กิ จกรรม
บวงสรวงองค์พ ระวิษณุก รรมและพิ ธีไหว้ครู กิ จ กรรมคุณธรรมนาความรู้สู่สถานศึก ษาพอเพียง กิจ กรรมวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้ งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับ
หน่วย) กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ
(วันแม่แห่ง ชาติ) กิจ กรรมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) กิจกรรมส่ง เสริม
มนุษย์สัมพันธ์ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กีฬาสีภายใน คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า พณิชยการ
กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ
1. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
1. กิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีใหว้ครู



2. กิจกรรมการส่งเสริมประธิปไตย การเลือกตั้ง



คณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหน่วยฯ
3. กิจกรรมวันอาสาฟหบูชาและวันเข้าพรรษา



4. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 


พระบรมราชินีนารถ
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กิจกรรที่ดาเนินการ
5. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว
6. กิจกรรมค่ายคุณธรรมนาความรู้สู่สถานศึกษา
พอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
2. กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า พณิชยการ


















หมายเหตุ

ระดับคุณภาพ
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 80 )
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ข้อกาหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิธีการดาเนินการ
1. กาหนดแผนงานกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. มอบหมายให้ชมรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดกิ จ กรรมที่ สอดคล้องกับการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
3. มอบหมายให้ครูและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานท้องถิ่น
4. ออกแบบเครื่องมือประเมิน รวบรวมข้อมูล กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลให้วิทยาลัยฯ ทราบ
ผลการดาเนินการ
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุ
บารุง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การไฟฟ้านครหลวง รวมพลังคนพันธุ์อาปลูกป่า
ชายเลน ปีที่ 3
วัฒนธรรม/ประเพณี/และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
2. กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและไหว้ครู
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนารถ

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละสาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า พณิชยการ


















หมายเหตุ

97
ระดับคุณภาพ
จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุ
บ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม คิดเป็ นร้อ ยละ 100 อยู่ใ นระดับ ดี ซึ่ง ผ่า นเกณฑ์ ที่ ส ถานศึก ษาก าหนดไว้
( มากกว่าร้อยละ 80 )

98

ตัวบ่งชี้ที่ 28
ตัวบ่งชี้ที่ 29
ตัวบ่งชี้ที่ 30
ตัวบ่งชี้ที่ 31

ตัวบ่งชี้ ที่ 32

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมิน
คะแนน หมาย
ตัวบ่งชี้
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้ เหตุ
(3)
(2)
(1)
จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
3
จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
2

ให้กับผู้เรียน
ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ 
3
แรกเข้า
จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม 
3
ด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ ดี
งามในวิ ช าชี พ รวมทั้ ง ด้ านบุ คลิ ก ภาพและ
มนุษยสัมพันธ์
จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม 
3
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 โดยเฉลี่ย  ดี

 พอใช้

 ปรับปรุง

2.8

เกณฑ์การตัดสิน ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 3 เท่ากับ 2.6 อยู่ในระดับ ดี
จุดเด่น
17. มีจานวนครั้งการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน
18. ผู้เรียนที่ลาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ามีปริมาณน้อย
19. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์
20. มีกิจ กรรมที่ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพและมีการพัฒ นาส่งเสริม ด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
21. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ครบถ้วนตามจานวนนักเรียนทั้งหมด

มาตรฐานที่ 4
การบริการวิชาชีพสู่สังคม

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูส่ ังคม
ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 33
จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะ
วิชาชีพ

-ดี ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/
โครงการขึ้นไป
-พอใช้ 2 – 3 กิจกรรม/
โครงการ
-ปรับปรุง 0 – 1 กิจกรรม/
โครงการ

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 19 โครงการดังนี้
1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2554
- วิชา การทากล้วยแขก วันที่ 10 ก.ย. 54 ณ หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การทาปาท่องโก๋ วันที่ 10 ก.ย. 54 ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา งานกลึงโลหะเบื้องต้น วันที่ 3-10 ก.ย. 54 ณ แผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐาน
- วิชา ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วันที่ 3-10 ก.ย. 54 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า
- วิชา การบารุงรักษารถยนต์ วันที่ 3-10 ก.ย. 54 แผนกวิชาช่างยนต์
- วิชา การเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 3-10 ก.ย. 54 ณ อาคารพณิยชการ

จานวนของกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()



ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
- วิชา การประกอบคอมพิวเตอร์ วันที่ 3-10 ก.ย. 54 ณ ห้อง
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
- วิชา การทาดอกไม้จากใยบัว วันที่ 3 ก.ย. 54 ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การร้อยคริสตัล วันที่ 3 ก.ย. 54 ณ หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 8-28 ธันวาคม 2554
3. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ บริเวณวัดแค วันที่ 27 กันยายน 2554
4. โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้าท่วม 2554 ณ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
5. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ สนามกีฬาหมู่บ้านไทย-เยอรมัน หมู่ที่ 5 วันที่ 30
มิถุนายน 2554
6. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 บริเวณวัดสาขลา วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
7. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี
2554 อบต.แหลมฟ้าผ่า ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 31 ส.ค. 54

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
8. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ บริเวณวัดคู่สร้าง หมู่ที่ 9 ตาบลในคลองบางปลากด
วันที่ 22 สิงหาคม 2554
9. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ วัดไตรมิตรวราราม วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
10. โครงการ “ PTT Engine Tune Up 2554 มาตรการ
ประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ” ณ สถานีบริการน้ามัน
บจก.สยามเพาเวอร์ริช ต.สาโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่าง
วันที่ 4-13 เมษายน 2554
11. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ ศาลาบ้านคลองสวน วันที่ 29 มีนาคม 2554
12. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ณ บริเวณ
หน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม –
8 เมษายน 2554
13. โครงการ อบต. เคลื่อนที่ (คาราวานแก้จน) ประจาปี 2554
ณ อบต.ในคลองบางปลากด ในวันที่ 13 , 20 , 27 มีนาคม 2554
และ 3 , 10 เมษายน 2554

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

14. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ “ เยี่ยม
ประชาชน ” ประจาปี 2554 ณ อาเภอพระประแดง วันที่ 16 ,
18 , 21 , 23 มีนาคม 2554
15. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกลือ ณ บริเวณวัดสาขลา วันที่ 31 มกราคม 2554
16. โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ณ วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
17. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมฟ้าผ่า ณ ลานกีฬาวัดแหลมฟ้าผ่า วันที่ 21 ธันวาคม
2554
18. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี
2554 ณ อบต.บ้านคลองสวน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553
ถึง 30 มกราคม 2554
19. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาลและเทศกาลปีใหม่ ประจาปี 2554
ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2554
ผลการประเมิน
มีการจัดโครงการ
19 โครงการ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
() ()
()

ข้อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของ
งบประมาณในการจั ด
กิ จ ก ร ร ม /โ ค ร ง ก า ร ที่
ให้บริการวิชาชีพ และฝึ ก
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ต่ อ
งบดาเนินการ

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

-ดี มากกว่าร้อยละ 0.20 งบดาเนินการ จานวน 10,043,540 บาท งบประมาณที่ใช้ดูตาม
-พอใช้ ร้ อ ยละ 0.11 - โครงการ
0.20
-ปรับปรุ ง น้ อยกว่าร้อยละ 1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2554
0.11
- วิชา การทากล้วยแขก วันที่ 10 ก.ย. 54 ณ หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การทาปาท่องโก๋ วันที่ 10 ก.ย. 54 ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา งานกลึงโลหะเบื้องต้น วันที่ 3-10 ก.ย. 54 ณ แผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐาน
- วิชา ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วันที่ 3-10 ก.ย. 54 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า
- วิชา การบารุงรักษารถยนต์ วันที่ 3-10 ก.ย. 54 แผนกวิชาช่างยนต์
- วิชา การเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 3-10 ก.ย. 54 ณ อาคารพณิยชการ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงใน
การดาเนินการ ต่องบดาเนินการ
ไม่รวมงบลงทุน
967,842.63 X100
= 10,190,605
9.50

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

- วิชา การประกอบคอมพิวเตอร์ วันที่ 3-10 ก.ย. 54 ณ ห้อง
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
- วิชา การทาดอกไม้จากใยบัว วันที่ 3 ก.ย. 54 ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การร้อยคริสตัล วันที่ 3 ก.ย. 54 ณ หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 8-28 ธันวาคม 2554
3. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ บริเวณวัดแค วันที่ 27 กันยายน 2554
4. โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้าท่วม 2554 ณ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
5. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ สนามกีฬาหมู่บ้านไทย-เยอรมัน หมู่ที่ 5 วันที่ 30
มิถุนายน 2554
6. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 บริเวณวัดสาขลา วันที่ 27 กรกฎาคม 2554

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
7. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี
2554 อบต.แหลมฟ้าผ่า ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 31 ส.ค. 54
8. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ บริเวณวัดคู่สร้าง หมู่ที่ 9 ตาบลในคลองบางปลากด
วันที่ 22 สิงหาคม 2554
9. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ วัดไตรมิตรวราราม วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
10. โครงการ “ PTT Engine Tune Up 2554 มาตรการ
ประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ” ณ สถานีบริการน้ามัน
บจก.สยามเพาเวอร์ริช ต.สาโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่าง
วันที่ 4-13 เมษายน 2554
11. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี
2554 ณ ศาลาบ้านคลองสวน วันที่ 29 มีนาคม 2554
12. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ณ บริเวณ
หน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม –
8 เมษายน 2554
13. โครงการ อบต. เคลื่อนที่ (คาราวานแก้จน) ประจาปี 2554
ณ อบต.ในคลองบางปลากด ในวันที่ 13 , 20 , 27 มีนาคม 2554
และ 3 , 10 เมษายน 2554

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

ดี
()

พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

14. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ “ เยี่ยม
ประชาชน ” ประจาปี 2554 ณ อาเภอพระประแดง วันที่ 16 ,
18 , 21 , 23 มีนาคม 2554
15. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกลือ ณ บริเวณวัดสาขลา วันที่ 31 มกราคม 2554
16. โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ณ วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
17. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมฟ้าผ่า ณ ลานกีฬาวัดแหลมฟ้าผ่ า วันที่ 21 ธันวาคม
2554
18. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี
2554 ณ อบต.บ้านคลองสวน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553
ถึง 30 มกราคม 2554
19. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาลและเทศกาลปีใหม่ ประจาปี 2554
ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2554
ผลการประเมิน
ร้อยละ 9.50

ดี
()

พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 33
จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษามีการวางแผน และจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านวิชาชีพ
ตลอดจนจัดกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ต่างๆที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยความ
ร่วมมือภายในอาชีวศึกษาจังหวัดดาเนินการจัดทาแบบสารวจความต้องการของชุมชนในด้านการให้บริการและ
การจัดการอาชีวศึกษา ตลอดจนวิทยาลัยฯ มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การให้บริการของวิทยาลัยฯ สัมฤทธิ์ผล บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนโดยแท้จริง
ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม/โครงการให้บริการวิชาชีพ ช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชน และสังคมมากมาย ดังนี้
1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2554
- วิชา การทากล้วยแขก วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การทาปาท่องโก๋ วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา งานกลึงโลหะเบื้องต้น วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- วิชา ช่างซ่อมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
- วิชา การบารุงรักษารถยนต์ วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ แผนกวิชาช่างยนต์
- วิชา การเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ อาคารพณิชยการ
- วิชา การประกอบคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
- วิชา การทาดอกไม้จากใยบัว วันที่ 3 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การร้อยคริสตัล วันที่ 3 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาล
ปีใหม่ ปี 2555 ณ บริเวณด้านหน้าอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 8 – 28 ธันวาคม 2554
3. โครงการออกหน่วย ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ บริเวณวัดแค วันที่ 27 กันยายน
2554
4. โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้าท่วม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
5. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน
ไทย – เยอรมัน หมู่ที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
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6. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ บริเวณวัดสาขลา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
7. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี 2554 อบต.แหลมฟ้าผ่า ระหว่าง
วันที่ 23 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2554
8. โครงการหน่วยอาเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ บริเวณวัดคู่สร้าง หมู่ที่ 9 ตาบลในคลอง
บางปลากด วันที่ 22 สิงหาคม 2554
9. โครงการออกหน่วยอาเภอยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ วัดไตรมิตรวราราม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
10. โครงการ “ PTT Engine Tune Up 2554 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ”
ณ สถานีบริการน้ามัน บจก.สยามเพาเวอร์ริช ต.สาโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 4 – 13
เมษายน 2554
11. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ ศาลาบ้านคลองสวน
วันที่ 29 มีนาคม 2554
12. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อน
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 8
เมษายน 2554
13. โครงการ อบจ.เคลื่อนที่ (คาราวานแก้จน) ประจาปี 2554 ณ อบต.ในคลองบางปลากด
ในวันที่ 13 , 20 , 27 มีนาคม 2554 และ 3 , 10 เมษายน 2554
14. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ “ เยี่ยมประชาชน ” ประจาปี 2554 ณ
อบต.ในคลองบางปลากด ในวันที่ 16 , 18 , 21 , 23 มีนาคม 2554
15. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนตาบลนาเกลือ ณ บริเวณวัดสาขลา
ในวันที่ 31 มกราคม 2554
16. โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2554
17. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนตาบลแหลมฟ้าผ่า ณ ลานกีฬา
วัดแหลมฟ้าผ่า ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554
18. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี 2554 ณ อบต.บ้านคลองสวน
ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553 – 30 มกราคม 2554
19. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อน
เทศกาลปีใหม่ ปี 2554 ณ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554
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ระดับคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน จานวนทั้งสิ้น 15 กิจกรรม
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการ )
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ข้อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพือ่ การบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ
ต่องบดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
สถานศึก ษามี ก ารดาเนินงานและมี ข้อมู ล ตระหนัก การปฏิ บัติและความส าเร็ จ จากการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดาเนินการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรายวิชาให้เข้ากับ การบริการชุม ชน บริการงานอาชีพแก่ชุม ชน ประสานความร่วมมือกั บ
พัฒนาชุมชนจังหวัดในการให้บริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี ซึ่ง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการที่ให้บริการวิชาชีพ ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ตลอดจนฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ดังนี้
1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2554
- วิชา การทากล้วยแขก วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การทาปาท่องโก๋ วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา งานกลึงโลหะเบื้องต้น วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- วิชา ช่างซ่อมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
- วิชา การบารุงรักษารถยนต์ วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ แผนกวิชาช่างยนต์
- วิชา การเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ อาคารพณิชยการ
- วิชา การประกอบคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 – 10 กันยายน 2554 ณ ห้องปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์
- วิชา การทาดอกไม้จากใยบัว วันที่ 3 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
- วิชา การร้อยคริสตัล วันที่ 3 กันยายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อนเทศกาล
ปีใหม่ ปี 2555 ณ บริเวณด้านหน้าอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 8 – 28 ธันวาคม 2554
3. โครงการออกหน่วย ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ บริเวณวัดแค วันที่ 27 กันยายน
2554
4. โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้าท่วม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
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5. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน
ไทย – เยอรมัน หมู่ที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
6. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ บริเวณวัดสาขลา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
7. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี 2554 อบต.แหลมฟ้าผ่า ระหว่าง
วันที่ 23 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2554
8. โครงการหน่วยอาเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ บริเวณวัดคู่สร้าง หมู่ที่ 9 ตาบลในคลอง
บางปลากด วันที่ 22 สิงหาคม 2554
9. โครงการออกหน่วยอาเภอยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ วัดไตรมิตรวราราม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
10. โครงการ “ PTT Engine Tune Up 2554 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ”
ณ สถานีบริการน้ามัน บจก.สยามเพาเวอร์ริช ต.สาโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 4 – 13
เมษายน 2554
11. โครงการออกหน่วยอาเภอ ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2554 ณ ศาลาบ้านคลองสวน
วันที่ 29 มีนาคม 2554
12. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อน
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 8
เมษายน 2554
13. โครงการ อบจ.เคลื่อนที่ (คาราวานแก้จน) ประจาปี 2554 ณ อบต.ในคลองบางปลากด
ในวันที่ 13 , 20 , 27 มีนาคม 2554 และ 3 , 10 เมษายน 2554
14. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ “ เยี่ยมประชาชน ” ประจาปี 2554 ณ
อบต.ในคลองบางปลากด ในวันที่ 16 , 18 , 21 , 23 มีนาคม 2554
15. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนตาบลนาเกลือ ณ บริเวณวัดสาขลา
ในวันที่ 31 มกราคม 2554
16. โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2554
17. โครงการอาเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนตาบลแหลมฟ้าผ่า ณ ลานกีฬา
วัดแหลมฟ้าผ่า ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554
18. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจาปี 2554 ณ อบต.บ้านคลองสวน
ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553 – 30 มกราคม 2554
19. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” ก่อน
เทศกาลปีใหม่ ปี 2554 ณ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554
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ระดับคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีงบประมาณดาเนินการทั้งหมด 10,043,540 บาท และสถานศึกษาได้รับ
จัดสรรในการดาเนินการกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ตลอดจนฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน จานวนเงินที่ใช้จริง 840,134.39 บาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 8.36 ของงบดาเนินการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (มากกว่า
ร้อยละ 0.20 )
คิดเป็นร้อยละ

967,842.63 x 100
10,190,605

= 9.50
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สงั คม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 33

จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ

ผลการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้
(3)
(2)
(1)

3

ร้ อ ยละของงบประมาณในการจั ด กิ จ กรรม/ 
โครงการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ และฝึ ก ทั ก ษะ
วิชาชีพต่องบดาเนินการ
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 โดยเฉลี่ย  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 34

3
3

เกณฑ์การตัดสิน ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 3 เท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ดี
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ตามข้อกาหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการ
บริการวิชาชีพสู่สงั คม ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
2. เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จุดเด่นการพัฒนามาตรฐานที่ 4
1. ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมการให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
2. เพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี

มาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและการวิจัย

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ข้อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 35
จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม -ดี ร้อยละ 100
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษฐ์ ง า น วิ จั ย แ ล ะ -พอใช้ ร้อยละ 75-99
โครงงาน
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ทาการ
เปิดสอน 3 สาขา วิชา คือ สาขาช่างยนต์
สาขาช่างไฟฟ้าฯ สาขาพณิชยการ กาหนด
ให้นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 มีการจัดทาโครงงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยชั้นเรียน ผลงานวิจัย
ของครูผู้สอน รวมทัง้ สิ้น จานวน 86 เรื่อง
จาแนกตามระดับการศึกษาดังนี้

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน
ร้อยละของสาขางาน ทั้ ง
หลั ก สู ต ร ป วช. แล ะ
ป ว ส . ที่ มี ก า ร จั ด ท า
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานวิจัยและโครงงาน

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
ระดับ ปวช.
1. สาขาช่างยนต์
โครงการวิชาชีพ 8 โครงงาน
นวัตกรรม
- โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
- โครงงาน
งานวิจัยครู 19 โครงการ
2. สาขาช่างไฟฟ้าฯ
โครงการวิชาชีพ 6 โครงงาน
นวัตกรรม
- โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
- โครงงาน
งานวิจัยครู 12 โครงการ
3. สาขาพณิชยการ
โครงการวิชาชีพ 9 โครงงาน
นวัตกรรม
- โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
- โครงงาน
งานวิจัยครู
8 โครงงาน

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ดี
()

พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
ระดับ ปวส.
1. สาขาช่างยนต์
โครงการวิชาชีพ 4 โครงงาน
นวัตกรรม
- โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
1 โครงงาน
งานวิจัยครู
- โครงการ
2. สาขาช่างไฟฟ้าฯ
โครงการวิชาชีพ 9 โครงงาน
นวัตกรรม
- โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
2 โครงงาน
งานวิจัยครู
2 โครงการ
3. สาขาพณิชยการ
โครงการวิชาชีพ 6 โครงงาน
นวัตกรรม
- โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
- โครงงาน
งานวิจัยครู
- โครงงาน

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ดี
()

พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

เฉลี่ยรวม 24 X 100/24 = 100
เฉลี่ยรวม ทั้ง 2 ระดับ
86 X 100/86 = 100%
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวน
-ดี ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
-พอใช้ 2 ชิ้น
งานวิจัยโครงงานที่มี
-ปรับปรุง 1 ชิ้นหรือน้อยกว่า
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สนับสนุนให้
จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ครูผสู้ อนนักเรียน นักศึกษาจัดทานวัตกรรม
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยตลอดปีการศึกษา 2554 ทางวิชาชีพ จานวน 86 ชิ้น
รวมจานวน 86 เรื่อง ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
แผนกวิชาพณิชยการ
1.การจัดสร้างโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์
2.การจัดสร้างสือ่ การสอน e-learning เรื่อง flash
3.การจัดสร้างสือ่ การสอน e-learning เรื่อง
Photo shop
4.การศึกษาผลการใช้บัญชีรักการออม ของนักเรียน
แผนกพาณิชยการ ชั้นปีที่ 3
5.ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรม BC
Account GL 2.0a

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
6.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทาระบบบัญชีซื้อของ
บริษัท แคสแคล จากัด ประจาปีการศึกษา 2554
7.การจัดจาหน่ายอาหารประเภทยา ภาคเรียนที่
2ปีการศึกษา 2554
8.การจัดจาหน่ายอาหารประเภทขนมจีบ ใน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง
1.รถไฟฟ้าเพื่อคนพิการทางขาชาร์ตไฟด้วยโซลาร์เซลล์
2..กังหัสลมผลิตกระแสไฟฟ้า
3.เครื่องหยดแขมพูลล้างมือด้วยระบบเซ็นเซอร์จัด
ความร้อน
4.เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
5.เครื่องกดกระดาษชาระระบบมอเตอร์
6.ถุงยังชีพผูป้ ระสบภัย
แผนกวิชาช่างยนต์
1.เรือรีไซเคิล
2.ชุดสาธิตเครื่อง 2 สูบ
3.เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
4.เครื่องขัดพลังงานมนุษย์
5.ชุดสาธิตสัญญาณไฟถอยหลัง
6.ชุดสาธิตเครื่องเตือนระดับน้า
7.หัวบัดกรี 12 โวลต์
8.จักรยาน 3 ล้อ
ระดับ ปวส.
แผนกวิชาพณิชยการ
1.ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารบะหมี่กงึ่
สาเร็จรูปของนักเรียนนักศึกษา แผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
2.ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารขบเคี้ยวของ
นักเรียนนักศึกษาแผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554
3.ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซือ้ เครือ่ งสาอางของ
นักเรียนนักศึกษา แผนกการขาย/การตลาด
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
4.พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ของนักเรียนนักศึกษา แผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
5.ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
ของนักเรียนนักศึกษา แผนกพณิชยการ วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
6.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน นักศึกษา
แผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
1.ชุดปั๊มน้าสารพัดประโยชน์
2.ออกแบบโครงสร้างพัดลมไอเย็นเพื่อการศึกษา
3.เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันภัยจาก
สถานการณ์น้าท่วม
4.ระบบควบคุมมอเตอร์สาหรับเครือ่ งหั่น
อเนกประสงค์
5.เครื่องหั่นอเนกประสงค์

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
6.เครื่องเตือนภัยน้าท่วมผ่านสัญญาณโทรศัพท์
7.ชุดควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ
8.เครื่องกรอกน้าอัตโนมัติ
9.เครื่องเติมน้ายาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ
10.ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า
11.พัดลมไอน้า
แผนกวิชา ช่างยนต์
1.เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม
2.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (ขา)
3.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (แขน)
4.เครื่องออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ (แขนและหัวไหล่)
5.เครื่องออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ (กล้ามเนื้อส่วนขา)
ผลงานครู
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กบั งาน
สถิติ ภาคเรียนที่ 2/2554

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
2.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่
2/2554
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ระบบฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 2/2554
4.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การ
บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสาคัญของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี
5.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การโฆษณา ภาคเรียนที่ 2/2554
6.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การจัดซื้อเบื้องต้น ภาคเรียนที่
2/2554

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
7.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา พิมพ์ดีดไทย ภาคเรียนที่ 2/2554
8.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ภาคเรียนที่ 2/2554
9.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/2
แผนกไฟฟ้า ในเรือ่ ง การไม่ส่งงานในรายวิชาเขียน
แบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554
10.การแก้ปญ
ั หาโจทย์วงจรไฟฟ้าแบบผสมโดย
แบบทดสอบ
11.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
ภาคเรียนที่ 2/2554
12.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีผลัดกัน
ต่อวงจรเปลี่ยนกันนาเสนอ

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
13.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา เขียนแบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554
14.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ไมโครโปรเซสเอร์และการใช้งาน
ภาคเรียนที่ 2/2554
15.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อ
วงจรไฟฟ้าในตูเ้ ย็นของวิชาเครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ 1
16.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อ
วงจรไฟฟ้าในตูเ้ ย็นของวิชาเครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ 2
17.วิจัยรายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ1
18.วิจัยรายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ2
19.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
วงจรไฟฟ้า
20.การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรียนรู้

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
21.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554
22.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2/2554
23.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางานสี
รถยนต์
24.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานสีรถยนต์
25.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต์
26.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
27.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก
28.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการถอด –
ฝาสูบของวิชาเครื่องยนต์ดีเซล
29.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครือ่ งยนต์เล็ก
30.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการบริหาร
หัวฉีดของวิชาเครื่องยนต์เล็ก
31.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
เครื่องยนต์เบือ้ งต้น
32.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งระบบหล่อ
ลื่นของวิชาเครื่องยนต์เบื้องต้น

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
33.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
งานเครื่องยนต์
34.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งระบบวงจร
ปรับอากาศรถยนต์ของวิชางานปรับอากาศรถยนต์
34.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาการขับ
รถยนต์
35.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อวงจร
ระบบไฟแสงสว่างของวิชาจักรยานยนต์
36.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางานส่ง
กาลังรถยนต์
37.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อวงจร
ระบบไฟจุดระเบิดของวิชาจักรยานยนต์

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

38.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาการวัด
ละเอียด
39.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์ในวิชาวัดละเอียดช่างยนต์
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ข้อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรียน การสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของ
ดี มากกว่าร้อยละ 1.00
งบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พอใช้ ร้อยละ 0.50 – 1.00
พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 0.50
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานต่องบดาเนินการ

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณและใช้ในการจัดทา
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงการ ดังนี้
1) งบที่ได้รับจากสถานศึกษา สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่
1.1 สาขาช่างยนต์
จานวน 20,929 บาท
1.2 สาขาช่างไฟฟ้า
จานวน 18,895 บาท
1.3 สาขาพณิชยการ
จานวน 2,498 บาท

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน
ร้อยละของงบประมาณที
ใช้ในการสร้าง พัฒนา
และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานต่องบดาเนินการ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานจาก
นักเรียน นักศึกษา
2.1 สาขาช่างยนต์ จานวน 47,500 บาท
2.2 สาขาช่างไฟฟ้า จานวน 65,655 บาท
2.3 สาขาพณิชยการ จานวน 10,845 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
จานวน 166,322 บาท
งบดาเนินงานทั้งสิ้น
จานวน 10,190,605 บาท
ผลการประเมิน
ร้อยละ 1.63

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ข้อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานทีน่ าไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 38
จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้ง
และช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน

- ดี 4 ครั้งและ 4 ช่องทาง/
ผลงานหรือมากกว่า
- พอใช้ 2-3 ครั้ง และ 2-3
ช่องทาง/ผลงาน
- ปรับปรุง 1 ครั้ง และ 1
ช่องทาง/ผลงานหรือน้อยกว่า

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน โดยทางนิทรรศการ , สื่อ
สิ่งพิมพ์ , เว็บไซต์ , ใบปลิว
ระดับ ปวช.
แผนกวิชาพณิชยการ
1.การจัดสร้างโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์
2.การจัดสร้างสือ่ การสอน e-learning เรื่อง flash
3.การจัดสร้างสือ่ การสอน e-learning เรื่อง
Photo shop
4.การศึกษาผลการใช้บัญชีรักการออม ของ
นักเรียน แผนกพาณิชยการ ชั้นปีที่ 3
5.ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรม BC
Account GL 2.0a

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน
จานวนครั้งและจานวน
ช่องทางของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงาน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
6.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทาระบบบัญชีซื้อของ
บริษัท แคสแคล จากัด ประจาปีการศึกษา 2554
7.การจัดจาหน่ายอาหารประเภทยา ภาคเรียนที่
2ปีการศึกษา 2554
8.การจัดจาหน่ายอาหารประเภทขนมจีบ ใน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง
1.รถไฟฟ้าเพื่อคนพิการทางขาชาร์ตไฟด้วยโซลาร์เซลล์
2..กังหัสลมผลิตกระแสไฟฟ้า
3.เครื่องหยดแขมพูลล้างมือด้วยระบบเซ็นเซอร์จัด
ความร้อน
4.เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
5.เครื่องกดกระดาษชาระระบบมอเตอร์
6.ถุงยังชีพผูป้ ระสบภัย
แผนกวิชาช่างยนต์
1.เรือรีไซเคิล
2.ชุดสาธิตเครื่อง 2 สูบ
3.เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
4.เครื่องขัดพลังงานมนุษย์
5.ชุดสาธิตสัญญาณไฟถอยหลัง
6.ชุดสาธิตเครื่องเตือนระดับน้า
7.หัวบัดกรี 12 โวลต์
8.จักรยาน 3 ล้อ
ระดับ ปวส.
แผนกวิชาพณิชยการ
1.ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารบะหมี่กงึ่
สาเร็จรูปของนักเรียนนักศึกษา แผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
2.ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารขบเคี้ยวของ
นักเรียนนักศึกษาแผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554
3.ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซือ้ เครือ่ งสาอางของ
นักเรียนนักศึกษา แผนกการขาย/การตลาด
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
4.พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ของนักเรียนนักศึกษา แผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
5.ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
ของนักเรียนนักศึกษา แผนกพณิชยการ วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
6.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน นักศึกษา
แผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
1.ชุดปั๊มน้าสารพัดประโยชน์
2.ออกแบบโครงสร้างพัดลมไอเย็นเพื่อการศึกษา
3.เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันภัยจาก
สถานการณ์น้าท่วม
4.ระบบควบคุมมอเตอร์สาหรับเครือ่ งหั่น
อเนกประสงค์
5.เครื่องหั่นอเนกประสงค์

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
6.เครื่องเตือนภัยน้าท่วมผ่านสัญญาณโทรศัพท์
7.ชุดควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ
8.เครื่องกรอกน้าอัตโนมัติ
9.เครื่องเติมน้ายาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ
10.ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า
11.พัดลมไอน้า
แผนกวิชา ช่างยนต์
1.เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม
2.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (ขา)
3.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (แขน)
4.เครื่องออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ (แขนและหัวไหล่)
5.เครื่องออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ (กล้ามเนื้อส่วนขา)
ผลงานครู
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กบั งาน
สถิติ ภาคเรียนที่ 2/2554

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
2.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่
2/2554
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ระบบฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 2/2554
4.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การ
บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสาคัญของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี
5.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การโฆษณา ภาคเรียนที่ 2/2554
6.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การจัดซื้อเบื้องต้น ภาคเรียนที่
2/2554

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
7.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา พิมพ์ดีดไทย ภาคเรียนที่ 2/2554
8.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ภาคเรียนที่ 2/2554
9.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/2
แผนกไฟฟ้า ในเรือ่ ง การไม่ส่งงานในรายวิชาเขียน
แบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554
10.การแก้ปญ
ั หาโจทย์วงจรไฟฟ้าแบบผสมโดย
แบบทดสอบ
11.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
ภาคเรียนที่ 2/2554
12.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีผลัดกัน
ต่อวงจรเปลี่ยนกันนาเสนอ

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
13.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา เขียนแบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554
14.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ไมโครโปรเซสเอร์และการใช้งาน
ภาคเรียนที่ 2/2554
15.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อ
วงจรไฟฟ้าในตูเ้ ย็นของวิชาเครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ 1
16.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อ
วงจรไฟฟ้าในตูเ้ ย็นของวิชาเครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ 2
17.วิจัยรายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ1
18.วิจัยรายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ2
19.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
วงจรไฟฟ้า
20.การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรียนรู้

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
21.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554
22.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2/2554
23.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางานสี
รถยนต์
24.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานสีรถยนต์
25.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต์
26.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
27.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก
28.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการถอด –
ฝาสูบของวิชาเครื่องยนต์ดีเซล
29.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครือ่ งยนต์เล็ก
30.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการบริหาร
หัวฉีดของวิชาเครื่องยนต์เล็ก
31.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
เครื่องยนต์เบือ้ งต้น
32.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งระบบหล่อ
ลื่นของวิชาเครื่องยนต์เบื้องต้น

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
33.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางาน
งานเครื่องยนต์
34.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งระบบวงจร
ปรับอากาศรถยนต์ของวิชางานปรับอากาศรถยนต์
34.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาการขับ
รถยนต์
35.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อวงจร
ระบบไฟแสงสว่างของวิชาจักรยานยนต์
36.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชางานส่ง
กาลังรถยนต์
37.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการต่อวงจร
ระบบไฟจุดระเบิดของวิชาจักรยานยนต์

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิน

38.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาการวัด
ละเอียด
39.การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรือ่ งการอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์ในวิชาวัดละเอียดช่างยนต์
ผลการประเมิน
มีการเผยแพร่จานวน 4
ข่องทาง

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
()
()
()

ข้อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นาไปใช้ ในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 35
จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดหลักสูตร โดยจัดรายวิชาโครงงาน ในระดับ ปวช.3และ
ปวส.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตลอดจนมีการสนับสนุน ครู-อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร
เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดทา
นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการจัดส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม
สัมมนาและมีการจัดกิจกรรมเสนอผลงานในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอีกด้วย
การดาเนินงาน
จานวนสาขาวิชาทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้จัดทาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน
ในสาขาวิชาชีพ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้มาสร้างสรรค์
งานต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการแก้ปญ
ั หาโดยนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบ เมื่อนับจานวนชิ้นงาน
โดยมีเกณฑ์คือ ในระดับ ปวช. 62 ชิ้นขึ้นไป ระดับ ปวส. 24 ชิ้นขึ้นไป พบว่า ทุกสาขาวิชาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้งหมด ดังข้อมูลตามตาราง
การสร้างและพัฒนางาน
โครงการวิชาชีพ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยนักเรียน
งานวิจัยครู

จานวนโครงการที่สาขาวิชาจัดทาในปีการศึกษา 2553
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยการ
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
8
4
6
9
9
6
1
2
2
19
12
8
รวม

รวม
42
3
2
39
86

ระดับคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2554 จานวนสาขาวิชาที่จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานผ่านเกณฑ์
( ระดับ ปวช. 62 ชิ้นขึ้นไป ระดับ ปวส. 24 ชิ้นขึ้นไป ) คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ร้อยละ 100 )
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ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ
วิธีดาเนินการ
สถานศึก ษาส่งเสริม และสนับ สนุนด้านการจัดหลัก สูตร โดยจัดรายวิชาโครงงาน ในระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตลอดจนมีการสนับสนุน ครู-อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
หลักสูตร เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
การจัดทานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการจัดส่งบุคลากรไปรับการ
ฝึกอบรม สัมมนาและมีการจัดกิจกรรมเสนอผลงานในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอีกด้วย
การดาเนินงาน
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทางานวิจัยในชั้นเรียน โครงงานในสาขา
วิชาชีพ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งมีประโยชน์ทางวิชาชีพ ดังข้อมูลตามตาราง
ระดับชั้น

จานวน
ผลงาน
ทั้งหมด

ปวช.3
ปวส.2
ครูผสู้ อน
รวม

23
24
39
86

จานวนผู้เรียนที่จัดทาและได้รับการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2554
ลักษณะของผลงาน
นวัตกรรม
โครงงาน
งานวิจัย
เผยแพร่ทาง เผยแพร่ทาง
สิ่งประดิษฐ์
วิชาชีพ
ระดับชาติ
23
23
3
19
2
24
39
39
3
42
41
86

ระดับคุณภาพ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่มีประโยชน์ทางวิชิชีพ จานวน 84 โครงงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป )

134
ข้อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 37
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์งานวิจัย
และโครงงานต่องบดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณให้ครู นักเรียนนักศึกษา จัดทางานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม การทาวิจัย โครงงานในสถานศึกษา
การดาเนินงาน
สถานศึกษาใช้งบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
จานวน 166,322 บาท จากงบดาเนินการทั้งหมด 10,190,605 บาท
สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
พณิชยกรรม
รวม
คิดเป็นร้อยละ

งบฯ จากสถานศึกษา
20,929
18,895
2,498
42,322
166,322100
10,190,605

งบฯ จากภายนอก
โครงการต่างๆ
-

งบฯ นักเรียน

รวม

47,500
65,655
10,845
124,000

= 1.63

ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของงบดาเนินการทั้งหมด ซึ่ง อยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (
มากกว่าร้อยละ 1.00 )

137
ข้อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานที่นาไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษามีการจัดการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานสู่สาธารณชน ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุมสัมมนาวิชาการ นาเสนอผลงาน เพื่อนาไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติและในเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ
การดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานต่างๆ ของบุคลากร และนักเรียนสู่สาธารณชน ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น วิทยุ อินเตอร์เน็ต วารสาร โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ห้องสมุดและร่วมนาเสนอผลงานโดยการจัด
นิทรรศการ การเข้าร่วมประกวดและการเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด ฯลฯ
ชี่อผลงาน
แผนกวิชาพณิชยการ
ระดับ ปวช.3
1.การจัดสร้างโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์
2.การจัดสร้างสื่อการสอน e-learning เรื่อง flash
3.การจัดสร้างสื่อการสอน e-learning เรื่อง Photo shop
4.การศึกษาผลการใช้บัญชีรักการออมของนักเรียนแผนกพณิชยการ
ชั้นปีที่ 3
5.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรม BC Account GL
2.0a
6.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทาระบบบัญชีซื้อของบริษัท แคสแคล จากัด
ประจาปีการศึกษา 2554
7.การจัดจาหน่ายอาหารประเภทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
8.การจัดจาหน่ายอาหารประเภทขนมจีบในวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

จานวนครั้งที่เผยแพร่
นิทรรศการ
สื่อ
เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์

รวม
ใบปลิว จานวนครั้ง
ที่เผยแพร่





















4
4
4
4









4









4













4
4

150
ชี่อผลงาน
ระดับ ปวส.2
1.ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของนักเรียน
นักศึกษาแผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
2.ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารขบเคี้ยวของนักเรียน นักศึกษา
แผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554
3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสาอางของนักเรียน นักศึกษา
แผนกการขาย/การตลาด วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
4.พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียน
นักศึกษาแผนกพาณิชยการ วิทาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
5.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของนักเรียน
นักศึกษา แผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
6.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน นักศึกษาแผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ผลงานครู
ครูวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์
กับงานสถิติ ภาคเรียนที่ 2/2554
ครูสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2
ภาคเรียนที่ 2/2554
ครูอริสา แก้วสกุลณี
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ระบบฐานข้อมูล
ภาคเรียนที่ 2/2554

จานวนครั้งที่เผยแพร่
นิทรรศการ
สื่อ
เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์

รวม
ใบปลิว จานวนครั้ง
ที่เผยแพร่









4









4









4









4









4









4









4









4









4

151
ชี่อผลงาน
ครูประภัสสร สายอุปราช
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีอุตสาหกรรม
และระบบใบสาคัญของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี
ครูจินดารัตน์ ศิริพิมพ์ไทย
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การโฆษณา ภาคเรียนที่
2/2554
ครูรุ่งทิวา โตจาสี
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การจัดซื้อเบื้องต้น
ภาคเรียนที่ 2/2554
ครูสารี ผ่องสุวรรณ์
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พิมพ์ดีดไทย 2
ภาคเรียนที่ 2/2554
ครูวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาคเรียนที่ 2/2554
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ระดับ ปวช.3
1.รถไฟฟ้าเพื่อคนพิการทางขาชาร์ทไฟด้วยโซลาร์เซลล์
2.กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
3.เครื่องหยดแชมพูล้างมือด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน
4.เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
5.เครื่องกดกระดาษชาระด้วยระบบมอเตอร์
6.ถุงยังชีพผู้ประสบภัย
ระดับ ปวส.2
1.ชุดปั๊มน้าสารพัดประโยชน์
2.ออกแบบโครงสร้างพัดลมไอเย็นเพื่อการศึกษา
3.เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันภัยจากสถานการณ์น้าท่วม
4.ระบบควบคุมมอเตอร์สาหรับเครื่องหั่นอเนกประสงค์
5.เครื่องหั่นอเนกประสงค์

จานวนครั้งที่เผยแพร่
นิทรรศการ
สื่อ
เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์

รวม
ใบปลิว จานวนครั้ง
ที่เผยแพร่
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ชี่อผลงาน
6.เครื่องเตือนภัยน้าท่วมผ่านสัญญาณโทรศัพท์
7.ชุดควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ
8.เครื่องกรอกน้าอัตโนม้ติ
9.เครื่องเติมน้ายาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ
10.ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า
11.พัดลมไอน้า
ผลงานครู
ครูพรชัย
1.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/2 แผนกไฟฟ้า เรื่อง
การไม่ส่งงานในรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554
2.การแก้ปัญหาโจทย์วงจรไฟฟ้าแบบผสมโดยแบบทดสอบ 1/2554
ครูวานิตย์
1.การศึกษาความถึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมและควบคุม
ไฟฟ้า 2/2554
2.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีผลัดกันต่อวงจรเปลี่ยนกัน
นาเสนอ 1/2554 เรียนรู้ของนายนริศ สารี นักเรียนชั้น ปวช.3
แผนกช่างไฟฟ้า
ครูศิระ โหละบุตร
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า 1/2554
2.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ใช้งาน
ครูอนันต์ธนภัทร คล่องแคล่ว
1.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าในตู้เย็น
ของวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ 1
2.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการติดตั้งเครื่องทาความเย็น
ของวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ 2
3.วิจัยรายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ 1
4.วิจัยรายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ 2

จานวนครั้งที่เผยแพร่
นิทรรศการ
สื่อ
เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์

รวม
ใบปลิว จานวนครั้ง
ที่เผยแพร่
4

4

4

4

4
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ชี่อผลงาน
ครูรัฐศักดิ์ โกบประยูร
1.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้า
2.การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้
ครูเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 2/2554
2.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 1/2554
แผนกวิชาช่างยนต์
ระดับ ปวช.3
1.เรือรีไซเคิล
2.ชุดสาธิตเครื่อง 2 สูบ
3.เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล
4.เครื่องขัดพลังงานมนุษย์
5.ชุดสาธิตสัญาญาณไฟถอยหลัง
6.ชุดสาธิตเครื่องเตือนระดับน้า
7.หัวบัดกรี 12 โวลต์
8.จักรยานยนต์ 3 ล้อ
ระดับ ปวส.2
1.เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม
2.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (ขา)
3.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (แขน)
4.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (แขนและหัวไหล่)
5.เครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (กล้ามเนื้อส่วนขา)
ผลงานครู
ครูอานาจ สิทธิรักษ์
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานสีรถยนต์
2.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการผสมสีพ่นซ่อมในวิชางาน
สีรถยนต์
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

จานวนครั้งที่เผยแพร่
นิทรรศการ
สื่อ
เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์

รวม
ใบปลิว จานวนครั้ง
ที่เผยแพร่
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ชี่อผลงาน
4.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการผสมสีพ่นซ่อมในวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต์
ครูประเสริฐ ยุทธสะอาด
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก
2.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการถอด – ฝาสูบของวิชา
เครื่องยนต์เล็ก
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
4.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องงานบริการหัวฉีดของวิชา
เครื่องยนต์เล็ก
ครูณรงฤทธิ์ เพชรอยู่
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ (ปวช.) ที่มีต่อ
กระบวนการเรียนรู้รายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น
2.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องระบบหล่อลื่นของวิชา
เครื่องยนต์เบื้องต้น
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ (ปวช.) ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา งานเครื่องยนต์
4.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องระบบวงจรปรับอากาศรถยนต์
ของวิชางานปรับอากาศรถยนต์
ครูสุดสาคร พาติกบุตร
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ (ปวช.) ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขับรถยนต์
2.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการต่อวงจรระบบไฟแสง
สว่างของวิชาจักรยานยนต์
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ (ปวช.) ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานส่งกาลังรถยนต์
4.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการต่อวงจรระบบไฟจุด
ระเบิดของวิชาจักรยานยนต์
ครูธนากร ไวยศิลป์
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ (ปวช.) ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การวัดละเอียด

จานวนครั้งที่เผยแพร่
นิทรรศการ
สื่อ
เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์

รวม
ใบปลิว จานวนครั้ง
ที่เผยแพร่
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2.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ใน
วิชาวัดละเอียดช่างยนต์
3.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ใน
วิชาวัดละเอียดช่างยนต์

จานวนครั้งที่เผยแพร่
นิทรรศการ
สื่อ
เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์













รวม
ใบปลิว จานวนครั้ง
ที่เผยแพร่
4




4

ระดับคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2554 ได้จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน จานวน ช่องทาง รวมจานวน 4 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนดไว้ ( 4 ครั้งและ 4 ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกว่า )

156
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 35

จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง
พั ฒ น า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ น วั ต ก ร ร ม
สิ่ง ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเ กี่ ย วกั บ นวั ต กรร ม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 โดยเฉลี่ย  ดี

ผลการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้
(3) (2)
(1)
3



3



3



3

 พอใช้

 ปรับปรุง

3

เกณฑ์การตัดสิน ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 5 เท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ดี
จุดเด่น
1. มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึง่ นาไปสู่การแข่งระดับชาติ
2. มีงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานอย่าง
ทั่วถึงและหลายช่องทาง
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียน คิดประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และโครงงานให้มากขึ้น

มาตรฐานที่ 6
ภาวะผู้นาและการจัดการ

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัว บ่ งชี้ ที่ 39 ระดั บ คุณ ภาพ - ดี ครบ 8 ข้อ
การบริห ารงานของผู้บ ริห ารที่ -พอใช้
6 – 7 ข้อ
สอดคล้องกับ แผนยุท ธศาสตร์ -ปรับปรุง น้อยกว่า 6 ข้อ
และการมีสว่ นร่วมของประชาคม
อาชีวศึก ษา ด้วยความโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

พิจารณาจากระดับคุณภาพการ ระดับ คุณ ภาพการบริห ารงานของ
บริ ห าร ง าน ขอ งผู้ บ ริ ห า ร ที่ ผู้บริหารที่มีคุณภาพ
สอดคล้อ งกั บ แผนยุท ธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ภายนอก
ผลการประเมิน
ปฏิบัติได้ 8 ข้อ ร้อยละ 100

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตั วบ่ งชี้ ที่ 40 ร้ อ ย ล ะ ขอ ง -ดี มากกว่าร้อยละ 90
บุคลากรในสถานศึกษาทีส่ ามารถ -พอใช้ ร้อยละ 85 - 90
ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ -ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 85
มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

หาค่ า ร้ อ ยละของบุ ค ลากรใน ร้อยละของครูที่ส ามารถปฏิบัติตาม
สถานศึ ก ษาที่ ส ามารถปฏิ บั ติ จรรยาบรรณมาตรฐานวิ ช าชี พ ได้
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน อย่างถูกต้อง เหมาะสม
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.15

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพ
ของการจั ด ระบบสารสนเทศ
และการจั ด การความรู้ ข อง
สถานศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณา

ระดับคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน

-ดี ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 4 หรือ พิจารณาระดับคุณภาพของการ ระดั บ คุ ณ ภาพของการจั ด ระบบ
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ
จั ด ระบบสารสนเทศและการ สารสนเทศ และการจัดการความรู้
-พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3 จัดการความรู้ของสถานศึกษา
-ปรั บ ปรุ ง ปฏิ บั ติ ข้ อ 1 ข้อ 2 หรือไม่ได้ดาเนินการ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติได้ครบทั้ง 4 ข้อ
ร้อยละ 100

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ข้อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 39
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วน
ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
วิธีดาเนินการ
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มอบหมายงานตามลาดับ กระจายอานาจในการ
ทางาน ได้ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ช่วยเหลือด้านทรัพยากรและ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ บริหารสถานศึกษาด้วยความยืดหยุ่น ปรับใช้การบริหารอย่างหลากหลาย ตามสถานการณ์
เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
มีการตรวจสอบถ่วงดุล โดยกาหนดหน่วยงานตรวจสอบภายใน และงานประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ โดยผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ เป็นผู้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ บริหารงานสอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับคุณภาพ
ระดับ คุณภาพการบริห ารงานของผู้บ ริห ารที่ ส อดคล้ องกั บ แผนยุท ธศาสตร์ และการมี ส่ว นร่ว มของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 8 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ปฏิบัตคิ รบ 8 ข้อ )
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ข้อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ
วิท ยาลัยฯ มี ก ารมอบหมายหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน บริห ารบุคลากรในสถานศึก ษา
ด้วยการให้ขวัญและกาลังใจในการทางาน ดูแลเอาใจใส่ให้คาปรึกษา จัดสวัส ดิการให้อย่างเหมาะสม สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ไม่มีอคติ และมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งมีการประเมินผลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประจาปี เพื่อพิจารณาความดีความชอบประจาปีตามกฎระเบียบที่วางไว้
ผลการดาเนินงาน
งานบุคลากรมีก ารประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรทุ กคน พร้อมทั้ง มีก ารตรวจสอบ
ด้านจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาความดีความชอบประจาปี ซึ่งพบว่าบุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีใบประกอบวิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ
96.15
ฝ่าย/แผนกวิชา
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้า
3. พณิชยการ
4. พื้นฐานวิชาชีพ
5. วิชาสามัญ
รวม

จานวนครูทั้งสิ้น
5
5
9
2
5
26

มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
5
4
9
2
5
25

ผ่านการประเมิน
ตามข้อบังคับ
5
5
9
2
5
26

ร้อยละ

96.15

ระดับคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของบุคลากรทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนด
ไว้ (มากกว่า ร้อยละ 90)
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ข้อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษา ได้มอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลจัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้ นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
งานศูนย์ข้อมูล มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลผู้เรียน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ พร้อมทั้งมีการ
บริห ารจัด การข้อ มู ล ที่ เ ป็นปัจ จุบันและมี ป ระสิท ธิภาพ และการจัด การความรู้ของสถานศึก ษาเพื่อพัฒ นา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามเกณฑ์ 4 ข้อ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ปฏิบัติ 1-4 ข้อ หรือ ครบ 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดี )

164
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมิน
คะแนน
ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้
(3)
(2)
(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของ 
3
ผู้ บ ริ ห า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อ ยละของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาที่ 
3
สา มา รถป ฏิ บั ติ ต าม จ รร ยา บร ร ณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
3
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 โดยเฉลี่ย  ดี

 พอใช้

 ปรับปรุง

3

เกณฑ์การตัดสิน ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 6 เท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ดี
จุดเด่น
1. คุณภาพการบริหารของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีการนาระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการควบคุมการทางานอย่างทั่วถึง
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี –

มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบและกลไก
ในการประกั น คุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิ ดการพั ฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

-ดี มี การปฏิ บั ติ ค รบทั้ ง
4 ข้อ
-พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3
-ปรับปรุง ปฏิบัติข้อ 1 –
ข้อ 2 หรือไม่ได้ดาเนินการ

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

วิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบกลไกการประกัน ระบบและกลไกในการประกั น
คุณภาพภายใน โดยมีการจัดทา ดังนี้
คุณภาพภายใน
1. จัดทาคู่มือ และแผนการประกันคุณภาพ
2. มี ห ลั ก ฐานและรายงานการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในประจ าปี
การศึกษา 2553
3. จัดให้มีข้อมู ลหลัก ฐานการตอบสนอง
ข้อคิดข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุงกลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดให้มีการรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
ผลการประเมิน
ปฏิบัตคิ รบ 4 ข้อ

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของ -ดี ปฏิบัติครบทั้ง 3 ข้อ
การประกันคุณภาพภายใน
-พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 และ
ข้อ 2
-ปรั บปรุ ง ป ฏิ บั ติ ข้ อ 1
เพียงข้อเดียว

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน

วิทยาลั ยฯ ก าหนดให้ มี การรายงานการ ประสิ ท ธิ ผ ลของการ ประกั น
ประกั น คุ ณ ภาพภายในต่ อ หน่ ว ยงานที่ คุณภาพภายใน
เกี่ยวข้อง นาผลมาใช้ปรับปรุงการบริหาร
อย่างต่อเนื่องทุ กปีก ารศึก ษา โดยมี การ
ปฏิบัติใน 3 ขั้นตอน คือ
1. จั ด ให้ มี ก ารรายงานผลการประกั น
คุณภาพต่อคณะ กรรมการสถานศึกษา
และสาธารณชน
2. นาผลการประเมินมาใช้พัฒนาปรับปรุง
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา และจั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. จัดให้ มี ก ารดาเนินการอย่ างต่อ เนื่อ ง
โดยใช้นวัตกรรมระบบคุณภาพ PDCA
ผลการประเมิน
ปฏิบัตคิ รบ 3 ข้อ

ดี
()


พอใช้
()

ปรับปรุง
()

ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ดาเนินการประชุมวางแผนอีกทั้งมี
นโยบายในการกระจายอานาจไปยังบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย ฯ โดยงานประกั น คุ ณ ภาพได้ ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพอย่ า งเป็ น ระบบ
ตามกระบวนการ PDCA โดยได้จัดทาคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี มีก ารประชุม บุคลากรทุ กฝ่าย เพื่อปรึก ษาหารือและปรับปรุงระบบกลไกการประกั นคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
ระดับคุณภาพ
วิทยาลัยมีการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบกลไกในการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ (ปฏิบัติ 4 ข้อ อยู่ในระดับ ดี )
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ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดาเนินการ
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน มีการนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น จนเป็น (Good Practice) หลายโครงการ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณ ภาพอย่างเป็นระบบ จนเป็น (Good Practice) หลาย
โครงการเช่น โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่น โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ผลงานประดิษฐ์ คิดค้น
โครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค
ระดับคุณภาพ
มีระดับการปฏิบัติครบ 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดไว้
(ปฏิบัติ 3 ข้อ อยู่ในระดับ ดี )

170
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 42

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภ า ย ใ น ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ ที่ 43 ประสิท ธิผลของการประกั นคุณภาพ
ภายใน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 โดยเฉลี่ย  ดี

ผลการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่ได้
(3)
(2)
(1)
3



 พอใช้

3
 ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 3 เท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นและการพัฒนา
22. วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
23. วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในมีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี -

บทที่ 4
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
การประเมินผลแต่ละมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สรุปได้
ดังนี้
4.1 สรุปผลการประเมิน
4.1.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้ง 7 มาตรฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐาน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
1. ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

3. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

4. การบริการวิชาชีพสู่สงั คม

5. นวัตกรรมและการวิจัย

6. ภาวะผู้นาและการจัดการ

7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

รวมเฉลี่ย

4.1.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อกาหนด/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อกาหนด 1
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษาในเรื่องต่อไป
ข้อกาหนด 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่กาหนดตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ให้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง




มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อกาหนด/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ร้อยละของผู้เรียนทีส่ ามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปญ
ั หาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
ข้อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ร้อยละของผู้เรียนที่มที ักษะในการสื่อสารด้านการฟัง
การอ่าน การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ข้อกาหนดที่ 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีทจี่ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัตงิ าน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ข้อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
ข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ที่ 9
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ผลการประเมิน
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มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อกาหนด/ตัวบ่งชี้
ข้อกาหนดที่ 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถาน
ประกอบการอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ข้อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานพอใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 13
ร้อยละหลักสูตรสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพ
ข้อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 15
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อคุณภาพการสอนของ
ผู้สอน
ตัวบ่งชี้ที่ 16
ร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ข้อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่
ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 17
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสาขาวิชา
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ผลการประเมิน
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มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อกาหนด/ตัวบ่งชี้
ข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา
ค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นทีฝ่ ึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงู สุด
ตัวบ่งชี้ที่ 19
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 20
ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 21
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/
สาขางาน
ข้อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22
ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ
ข้อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกั้นจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 23
จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24
จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 25
จานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

174
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง













มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อกาหนด/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 26
อัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 27
อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและ
จัดกิจกรรมดังนี้
ข้อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 28
จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 29
จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กบั
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 30
ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมือ่ เทียบกับแรกเข้า
ข้อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านาบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 31
จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ข้อกาหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณีและทานุศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 32
จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม
ข้อกาหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูส่ ังคม ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสม ตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อกาหนด/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 33
จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ข้อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 34
ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดาเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข้อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และ
การวิจัย ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่นาไปใช้ในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 35
จานวนนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 36
จานวนนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานทีม่ ี
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รบั การเผยแพร่ระดับชาติ
ข้อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่
นาไปใช้การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 37
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ต่องบดาเนินการ
ข้อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การสร้าง และพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชม สังคมและประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 38
จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชม สังคม
และประเทศชาติ
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มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อกาหนด/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้อกาหนดที่ 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นาและจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสยั ทัศน์ของผู้บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 39
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ข้อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 40
ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีส่ ามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ข้อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 41
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข้อกาหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 42
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 43
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน
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4.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
4.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตามข้อกาหนดที่ 1
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีทกั ษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการ
สนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัตงิ านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษา พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการอาชีพอิสระ และศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่ ถานประกอบการหรือ
หน่วยงานพอใจ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นมาตรฐานที่ 1
1. จานวนร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ทกี่ าหนดตามชั้นปี
2. มีร้อยละของผูเ้ รียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปญ
ั หาใน
การปฏิบัตงิ านอาชีพอย่างเป็นระบบ
3. มีร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีทจี่ าเป็นในการศึกษา ค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. มีร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1
1. ควรเพิ่มจานวนร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ควรเพิ่มจานวนร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การจัดทาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4.2.2 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามข้อกาหนดที่ 2
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พบว่า
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ตัวบ่งชื้ที่ 13 ระดับคุณภาพหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูห้ ลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการฝึก
ทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุง
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานทีเ่ รียนสถานทีฝ่ ึกปฏิบัตงิ าน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน พื้นทีฝ่ ึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงู สุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รบั การพัฒนาตามหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดี
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เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกั้นจัด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผูเ้ รียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นมาตรฐานที่ 2
1. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา
2. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ ีความสอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน
3. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ
มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
ร้อยละของแผนกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
5. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
6. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน
พื้นที่ ฝึกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
7. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอือ้ ต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงู สุด
8. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
9. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
10. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ
11. จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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12. จานวนสถานประกอบการที่มกี ารจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ
ระบบปกติ
13. จานวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน
14. อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รียนในแต่ละสาขาวิชา
15. ควรเพิ่มร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกึ อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
16. ควรเพิ่มอัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2
- ไม่มี –
4.2.3 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ตามข้อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควร
กาหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรมดังนี้ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี
และทานุศิลปวัฒนธรรม พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นมาตรฐานที่ 3
1. มีจานวนครั้งการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน
2. ผู้เรียนทีล่ าออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ามีปริมาณน้อย
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3. มีการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
4. มีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามในวิชาชีพและมีการพัฒนาส่งเสริม
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. มีการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3
1. ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ครบถ้วนตามจานวนนักเรียนทัง้ หมด
4.2.4 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูส่ ังคม ตามข้อกาหนดที่ 4 สถานศึกษา
ควรมีการบริการวิชาชีพสู่สงั คม พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสม ตามความต้องการของชุมชน สังคม
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพต่องบดาเนินการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นมาตรฐานที่ 4
1. ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมการให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการ
ฝึกทักษะวิชาชีพเพือ่ การประกอบอาชีพของประชาชน
2. เพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 4
- ไม่มี –
4.2.5 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย ตามข้อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควร
มีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน ที่นาไปใช้ในการพัฒนา พบว่า
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ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานที่มปี ระโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานต่องบดาเนินการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับ การสร้าง และพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชม สังคมและประเทศชาติ พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นมาตรฐานที่ 5
1. มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึง่ นาไปสู่การแข่งระดับชาติ
2. มีงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานอย่าง
ทั่วถึงและหลายช่องทาง
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 5
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียน คิดประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และโครงงานให้มากขึ้น
4.2.6 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ ตามข้อกาหนดที่ 6 ผู้บริหารควรมี
ภาวะผู้นาและจัดการศึกษาในสถานศึกษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารในการผสมผสานความ
ร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ ริการทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พบว่า
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ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเ้ พื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นมาตรฐานที่ 6
1. คุณภาพการบริหารของผูบ้ ริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3. มีการนาระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการควบคุมการทางานอย่างทั่วถึง
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 6
- ไม่มี –
4.2.7 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอ่ ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
จุดเด่นมาตรฐานที่ 7
1. วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนือ่ ง
2. วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในมีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายใน นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 7
- ไม่มี –

ภาคผนวก

