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คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) และนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาลให้ ยึ ด
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่ อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันทางการศึกษา พัฒนาต่อเนื่องได้อย่างตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึ งได้กาหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล สาหรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ ๒
การฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment
Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในและเตรียมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของวิทยาลัยฯ ที่จะดาเนินงานทางการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหาร
๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๑.๕ ความสาเร็จตามเปูาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๖ ความสาเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ตอนที่ ๒ การดาเนินงานของสถานศึกษา
๒.๑ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๓ มาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง
๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ ๓ การดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาชีพสู่สังคม
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นาและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๘ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง

:
:

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๕ ตาบลแหลมฟูาผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์
:
๐ – ๒๔๕๓ – ๗๘๔๗
หมายเลขโทรสาร
:
๐ – ๒๘๑๙ – ๕๒๗๗
เว็บไซต์
:
http://www.prasamutjd.ac.th
E-mail
:
prasamutjd@gmail.com
อัตลักษณ์
:
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ บริการวิชาชีพสู่สังคม
เอกลักษณ์
:
ความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนาสังคม
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ๒ ระดับ ได้แก่
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) จั ดการเรียนการสอน ๒
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาพาณิชยกรรม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีบุคลากรสายบริหาร จานวน ๓ คน สายการสอน จานวน ๓๒ คน
สายสนับสนุนการเรียน – การสอน จานวน ๑๙ คน และมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๔๗๖ คน
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๑. วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและจัดฝึกอบรม
ด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับเทคนิคให้เกิดคุณภาพตามสมรรรถนะอาชีพ
สอดคล้ อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ มและเทคโนโลยี ตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
๒. ปรัชญา
วิชาการนา คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี
๓. พันธกิจ
๓.๑ จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูงในระบบ
ต่างๆ ตลอดจนให้การฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่นในด้านอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม
๓.๒ จัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น
สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
๓.๓ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทั้งระบบปกติและทวิภาคี
๓.๔ ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานวิจัย รวมทั้งมีการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม
๓.๖ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๗ ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม
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๔. เป้าหมาย
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สรุปประเด็นสาคัญในการพัฒนา ดังนี้
๑. พัฒนาผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถเป็นผู้ประกอบหรือทางานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒. พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ
มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒณาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหาร มีภาวะผู้นา มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัด การ มีการบริหารความเสี่ยง สร้างระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครู และ
บุ ค ลากรทางการศึก ษา มี การบริ ห ารการเงิน และงบประมาณ มี ก ารยกระดั บทรัพ ยากรในการจั ดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย
๔. บริหารจัดการการบริหารทางวิชาการ และวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
และผู้บริหาร
๕. ส่งเสริมให้ครู และผู้มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบัตร
๖.
สร้างจิตสานึกในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็น ประมุข ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕ และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. จัดระบบการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับการศึกษา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์
แผนกวิชาไฟฟูากาลัง
ประเภทวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการพัฒนาเว็บเพจ
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ตารางแสดงภาพรวมผลการประเมินทั้ง ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ดีมาก

ดี

ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๕
๒
อาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
๕
การสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
๑๐
๑
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
๑
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
๒
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
๔
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๑
๑
ภาพรวม ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้
๒๘
๔
ส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
๘
๑
วิชาชีพระยะสั้น
ภาพรวม ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้
๓๖
๕

พอใช้ ปรับปรุง

ปรับปรุง
เร่งด่วน

หมายเหตุ

๑

-

-

๘ ตัวบ่งชี้

-

-

-

๕ ตัวบ่งชี้

๑
-

-

-

๑๒ ตัวบ่งชี้
๑ ตัวบ่งชี้
๒ ตัวบ่งชี้

-

-

-

๔ ตัวบ่งชี้

๒

-

-

๒ ตัวบ่งชี้
๓๔ ตัวบ่งชี้

๑

-

๑๐ ตัวบ่งชี้

๓

-

๔๔ ตัวบ่งชี้

จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๑
๑. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
๔. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
๕. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๑
ไม่มี
จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๒
๑. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
๓. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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๔. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
๕. ระดับคุณภพในการฝึกงาน
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๒
ไม่มี
จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๓
๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
๑๒. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๓
๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๔
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๔
ไม่มี
จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๕
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
๒. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๕
ไม่มี
จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๖
๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๖
ไม่มี
จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๗
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๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๗
จุดเด่นที่มาตรฐานที่ ๘
๑. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ
๓. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
๔. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๖. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๗. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
๘. ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๘
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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โครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นายวิศาล เมืองไพศาล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี

นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศิรินภา อินอ่วม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางวันวิสา พรแสน
หัวหน้างานการเงิน
นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวสายฝน อินอ่วม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสารี ผ่องสุวรรณ์

หัวหน้างานบุคลากร
นางประภัสสร สายอุปราช
หัวหน้างานบัญชี
นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์
หัวหน้างานพัสดุ
นายสมบูรณ์ ทิพย์มณ
ุ ี
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน

นายสัญญา แก้วใส
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัตรธนา อังคุนันท์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายผดุงศักดิ์ ลายเงิน
หัวหน้างานวัดผลแลประเมินผลฯ

นายผดุงศักดิ์ ลายเงิน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายศิระ โหละบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟูา

สารสนเทศ
นายศุภเกียรติ สิงห์หน
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสิทธิชัย ผากเปี้ย
หัวหน้างานปกครอง

นางประภัสสร สายอุปราช

นายสัญญา แก้วใส

หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายศิระ โหละบุตร
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ
นวัตกรรม
นางสาวสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง

นางสาวศิรินภา อินอ่วม

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันฺธ์

นางสารี ผ่องสุวรรณ์

นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่

นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้าแผนกพณิชยการ

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายเสกสรรค์ วงค๋ใหญ่
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

หัวหน้างานสื่อสารการเรียนการสอน

นางสาวสายฝน อินอ่วม

11

โครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นายวิศาล เมืองไพศาล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

นายดารงค์ สุดวิลัย

นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศิรินภา อินอ่วม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางเพชรภาภรณ์ สีมาพล
หัวหน้างานการเงิน
นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสิทธิชยั ครุนันท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสารี ผ่องสุวรรณ์

หัวหน้างานบุคลากร
นางประภัสสร สายอุปราช
หัวหน้างานบัญชี
นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์
หัวหน้างานพัสดุ
นายสมบูรณ์ ทิพย์มณ
ุ ี
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายดารงค์ สุดวิลัย
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน

นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัตรธนา อังคุนันท์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายวัตรธนา อังคุนันท์

นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์

นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟูา

หัวหน้างานวัดผลแลประเมินผลฯ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

สารสนเทศ
นางสาวสายฝน อินอ่วม
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสมบูรณ์ ทิพย์มณ
ุ ี
หัวหน้างานปกครอง

นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค

นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง

นายสิทธิชัย ครุนันท์

นายสิทธิชัย ครุนันท์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ
นวัตกรรม
นางสาวสุรรี ัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันฺธ์

นางสารี ผ่องสุวรรณ์

นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่

นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร
หัวหน้าแผนกพณิชยการ

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายเสกสรรค์ วงค๋ใหญ่
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นางประภัสสร สายอุปราช

นายสัญญา แก้วใส

หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานสื่อสารการเรียนการสอน
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ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปิด
ทาการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาพณิชยการ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีพื้นที่จานวน ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๕ ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ ตาบลแหลมฟูาผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๕๓-๗๘๔๗ โทรสาร ๐-๒๘๑๙-๕๒๗๗ Web Site : www.prasamutjd.ac.th
E – mail Address : prasamutjd@gmail.com
๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่ น้าเจ้าพระยา
และเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ – ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ – ๑๐๑ องศาตะวันออก
มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๔,๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗.๕๐ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอาเภอนี้ได้มาจาก
พระสมุทรเจดีย์ (พระเจดีย์กลางน้า) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
บนเกาะกลางแม่น้าเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๐ บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาของอาเภอนี้ เป็นที่ตั้งของ
ปู อ มพระจุ ล จอมเกล้ า สร้ า งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และได้ ใช้ เ ป็ นที่ มั่ นในการรบกั บ เรือ รบฝรั่ ง เศสใน
วิกฤติการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (ในปีเดียวกัน) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ทางกองทัพเรือยังได้นาเรือรบหลวงแม่
กลองซึ่งอนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ (กรุงเทพมหานคร) และอาเภอพระประแดง
มีคลองนา คลองสวน คลองกะออก คลองตาสน คลองกะออมใน คลองบางจาก และคลองท่าเกวียนเป็น
เส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอเมืองสมุทรปราการ มีแนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้น
แบ่งเขต
ทิศใต้ จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน มีคลองขุนราชพินิจใจเป็นเส้นแบ่งเขต
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
พื้น ที่ส่ ว นใหญ่เป็ น ที่ ร าบลุ่ มแม่น้ า มีแ ม่น้าเจ้ าพระยาไหลผ่ าน มี ล าคลองมากมาย ใช้
ประโยชน์ทางคมนาคม และการขนส่งทางน้า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีพื้นที่ปุาไม้ (ปุาบก) มีแต่ปุาชายเลน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทางาน ทา
สวนและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและชุมชน
เมืองที่เกิดขึ้นใหม่
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๒. บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รั บอิทธิพลของน้าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม ลึก เหมาะแก่การทาปุาจากปุาชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง
๓. บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ สาหรับระบายน้า
และเก็บกักน้า อานวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การทานาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ตาบล (tambon) แต่ละตาบลแบ่ง
ออกเป็นหมู่บ้าน รวม ๔๒ หมู่บ้าน ได้แก่
๑. นาเกลือ
(Na Kluea)
๘ หมู่บ้าน
๒. บ้านคลองสวน
(Ban Khlong Suan)
๔ หมู่บ้าน
๓. แหลมฟูาผ่า
(Laem Fa Pha)
๑๓ หมู่บ้าน
๔. ปากคลองบางปลากด (Pak Khlong Bang Pla Kot)
๔ หมู่บ้าน
๕ ในคลองบางปลากด (Nai Khlong Bang Pla Kot)
๑๓ หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ แห่ง ได้แก่
๑. เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลปากคลองบางปลากดทั้งตาบล
๒. เทศบาลตาบลแหลมฟูาผ่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลแหลมฟูาผ่าและตาบล
ในคลองบางปลากด
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนาเกลือทั้งตาบล
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านคลองสวนทั้งตาบล
๕. องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมฟูาผ่า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลแหลมฟูาผ่า (นอกเขต
เทศบาลตาบลแหลมฟูาผ่า)
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลในคลองบางปลากด
(นอกเขตเทศบาลตาบลแหลมฟูาผ่า)
การคมนาคม
๑. การคมนาคมทางบก ได้ แ ก่ ถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ถนนประชาอุ ทิ ศ ถนนเลี ย บคลอง
สรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ
๒. การคมนาคมทางน้า ได้แก่ คลองสรรพสามิต คลองบางปลากด คลองสวน คลองขุน
ราชพินิจใจ แม่น้าเจ้าพระยา
๑.๑.๔ งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น ๑๓,๒๓๘,๕๒๑ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๑
ตารางที่ ๑.๑ งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
๑. งบบุคลากร
๗,๑๙๕,๐๘๖(เงินเดือน , เงินประจาตาแหน่ง , เงินวิทยฐานะ , ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๕,๕๒๘,๐๐๐๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๑,๔๐๐,๐๐๐๓. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
๙,๘๐๐,๐๐๐.-
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รายการ

จานวนเงิน (บาท)

๔. งบอุดหนุน
๔.๑ อุดหนุนค่าจ้างชั่วคราว
๔.๒ อุดหนุนเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
๔.๓ อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
๔.๔ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๔.๕ อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
๕. งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่นๆ
ฯลฯ
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

๒,๘๐๐,๐๐๐.๒,๔๐๐,๐๐๐.๕๒,๐๐๐.๖๐,๐๐๐.๘๓,๐๐๐๘๑๐,๐๐๐.๓๐,๑๒๘,๐๘๖.-

๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
๑.๒.๑ จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๑.๒ ถึงตารางที่ ๑.๕
ตารางที่ ๑.๒ จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร
จานวนนักเรียน นักศึกษา
ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ ปวส.๑ ปวส.๒ เทียบโอนฯ
๙๓
๗๗
๔๓
๒๔
๑๕
๖๕
๕๙
๓๑
๒๕
๑๙
๒๐
๑๐
๗
๓
๑๓
๑๔
๖
๗
๖
๒๑
๒๖
๑๘
๘
๑๕
๒๑๒ ๑๘๖ ๑๐๕
๖๔
๕๘
-

แผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟูา
การบัญชี
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

รวม
๒๕๒
๑๙๙
๔๐
๔๖
๘๘
๖๒๕

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

หลักสูตร

๑/๒๕๕๔

ระยะสั้น

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟูากาลัง
สาขางานคอมพิวเตอร์

รวม

จานวนรายวิชา
๑
๑

จานวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
๑๙ ๑๙
๑๙ ๑๙
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ตารางที่ ๑.๔ จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
จานวน
ระดับตาแหน่ง
หญิง

รวม

ครูผู้ช่วย

ครู

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ากาว่า ป.ตรี

ผู้บริหาร
๑. ผู้บริหาร
รวมผู้บริหาร
ข้าราชการครูผู้สอน
๑. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
๒. แผนกวิชาพณิชยการ
๓. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๔. แผนกวิชาช่างไฟฟูา
๕. แผนกวิชาช่างยนต์
รวมข้าราชการครูผู้สอน
พนักงานราชการ
๑. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
๒. แผนกวิชาพณิชยการ
๓. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๔. แผนกวิชาช่างไฟฟูา
๕. แผนกวิชาช่างยนต์
รวมพนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
๑. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
๒. แผนกวิชาพณิชยการ
๓. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๔. แผนกวิชาช่างไฟฟูา
๕. แผนกวิชาช่างยนต์
รวมครูอัตราจ้าง
รวมทั้งสิ้น

ชาย

ตาแหน่ง

ระดับการศึกษา

๒
๒

๑
๑

๓
๓

-

-

๒
๒

๑
๑

-

-

๓
๓

-

-

๑
๒
๑
๒
๖

๑
๓
๔

๒
๕
๒
๙

๔
๑
๕

๑
๑
๒

๑
๑

-

-

-

๑
๑

๔
๑
๒
๗

-

๒
๑
๓

๔
๑
๕

๔
๑
๒
๗

-

-

-

-

-

-

๑
๑

๔
๒
๑
๗

-

๒ ๑
๑ ๑
๓ ๑
๔
๑๐ ๓
๒๑ ๑๓

๓
๒
๔
๔
๑๓
๓๒

๕

๒

๓

๑

-

-

๕

๓
๒
๔
๔
๑๓
๓๒

-
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๑. เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
๒. เจ้าหน้าทีง่ านกิจกรรม
๓. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
๔. เจ้าหน้าที่งานปกครอง
๑ ๑
๑
๕. เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล
- ๑ ๑
๑
๖. เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
- ๑ ๑
๑
๗. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
๘. เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (การเงิน , บัญชี , พัสดุ) - ๕ ๕
๑
๙. เจ้าหน้าที่บุคลากร
- ๒ ๒
๑๐. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
- ๒ ๒
๑
๑๑. พนักงานขับรถ
๓ ๓
๑๒. นักการภารโรง
๑ ๒ ๓
รวมบุคลากรสนับสนุน
๕ ๑๓ ๑๘ ๕
๑.๓ ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รวมคิด ร่วมทา
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย)

ต่ากาว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

เชี่ยวชาญ

ชานาญการพิเศษ

ชานาญการ

ครูผู้ช่วย

รวม

หญิง

ตาแหน่ง

ชาย

ตารางที่ ๑.๕ จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจานวนตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
จานวน
ระดับตาแหน่ง
ระดับการศึกษา

๔
๒
๑
๓
๓
๑๓
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๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
ในรอบปีการศึกษา)
วัน เดือน ปี
รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
นางสาวพัดชา อินทร์บุญ ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย ประเภทเดี่ยว ในงานฉลองครอบรอบ ๕๐ ปี
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ประกาศนียบัตรฉบับนี้รับรองว่า “ ตู้เย็นรีดผ้า ” ผลงานสิง่ ประดิษฐ์โดยนายมุ
สตอฟา การิมี และนายคมกฤษ จินะแปง นักเรียน ชั้น ปวช.๓ ช่างไฟฟูา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์ที่ปรึกษานาย
วิโรจน์ คล่องแคล่ว ได้ผ่านการเสนอขายไอเดียในรายการสมรภูมิไอเดีย Brain
child ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓
๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าผลงานตู้เย็น
เตารีด HOT&COOL ได้เข้าประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านาย
วิโรจน์ คล่องแคล่ว ร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู้เย็นรีดผ้า HOT&COOL งาน
“ มหกรรมอาชีวศึกษา ” R-Tech ๒๐๐๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓D ระดับเหรียญทอง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๐
๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจาปี ๒๕๕๐
๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
ร่วมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านค้าปลีก จาก
บริษัท ปัญญาภิวัฒน์ จากัด
๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทย
ดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฯ
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
เข้าร่วมดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี๒๕๕๒
ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ จากสานักงานความร่วมมือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายบุญฤทธิ์ ปานสง่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
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วัน เดือน ปี
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๙ กันยายน ๒๕๕๓
๒๕ กันยายน ๒๕๕๓
๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๔ มกราคม ๒๕๕๖

รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งไทยช่วยไทย ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่
๑ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาแชร์บอล ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่
๑ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ครูสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร ครูแผนกพณิชยการได้รับเกียรติเชิดชูเกียรติ ด้านการ
สอนดีเด่น (ด้านบูรณาการหลักสูตร ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับเกียรติบัตร “ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา ๓D ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ”
รางวัลระดับเหรียญทอง จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับเกียรติ “ การเข้าร่วมโครงการทาดีมีอาชีพ ” จากกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน กองทัพบก
ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ คงบุญโสด ได้รับโล่เกียรติบัตร “ สนับสนุนกิจการของ
ตารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา ” จากกองบัญชาการตารวจนครบาล
ได้รับรางวัล “ เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ”
รางวัลที่ ๑ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี ๒๕๕๓ โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวทในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๑ ดอกปีบเกมส์ ระหว่างวันที่
๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๓ ”
นายจิรายุ สว่างภพ นักเรียนแผนกพณิชยการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
๑ มวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นฟลายเวท การแข่งขันอาชีวเกมส์ ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ ๑จ-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลสถานศึกษาชมเชย ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นประจาปี
๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้บริหารและครูผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียไ์ ด้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่ง
แสนครูดี ประจาปี ๒๕๕๕ จานวน ๖ ท่าน ได้แก่ ผู้บริหาร ๒ ท่าน ได้แก่ ผอ.วิศาล
เมืองไพศาลและรองผู้ผู้อานวยการไวยโรจน์ โกบประยูร ครูผสู้ อน จานวน ๕ ท่าน ได้แก่ ว่า
ที่ร้อยตรีรัฐศักดิ์ โกบประยูร , นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา , นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธ
นาโชค , นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์ , และนายอานาจ สิทธิรักษ์
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วัน เดือน ปี
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒๐ พศจิกายน ๒๕๕๖
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๐ พฤศิจกายน ๒๕๕๖
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๑ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๑ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๑ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๐ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
สิ่ งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่ นของนั กเรี ยน นั กศึ กษาผ่ านการคั ดเลื อกจากส านั กงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
จังหวัด จานวน ๕ ชิ้น ได้แก่ ๑. พัดลม ๓๖๐ องศา ของนายธิติวุฒิ ชอบ
ชัยและนายรัฐพงศ์ อยู่สุข นักศึกษา ปวช.๑ แผนกช่างยนต์
๒. เครื่ องปอกผิ วมะกรูด ของนายชัยชนะ พวงทรัพย์และนายธวัชชัย พึ่งสาย
นักศึกษา ปวส.๒ แผนกช่างไฟฟูากาลัง ๓. เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่ ของ
นายศุภกิตติ์ ศรีเจริญบุตรและนายมาโนช จันทร์จีน นักศึกษา ปวส.๒ แผนก
ช่างยนต์ ๔. เครื่องตีเปลือกหอยเวอร์ชั่น ๒ ของนายทศพร สีเทาและนายจิรา
ยุ ยิ่งคานึง นักศึกษา ปวช.๑ แผนกช่างไฟฟูากาลัง
ได้อันดับที่ ๒ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันระดับ
ภาคในสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ได้อันดับ ๒ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันระดับ
ภาคในสาขาวิชาไฟฟูากาลัง (ทักษะงานเขียนแบบระดบบไฟฟูาและเขียนแบบ
ไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์)
ได้ อันดับดับที่ ๑ ในการแข่งขั นทั กษะการแข่ งขันพิมพ์ดี ไทยด้ วยคอมพิวเตอร์
ระดับ ปวช. ในการแข่งขันระดับอาชีว ศึกษาจังหวัดและเป็นตัว แทนเข้าร่ว ม
แข่งขันระดับภาค
ได้อันดับที่ ๒ ในการแข่งขันทักษะแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปวช. ในการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับภาค
ได้อันดับที่ ๑ ในการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย เพลงสากลชาย เพลง
สากลหญิงและวงคนตรีสากลคนพันธ์ R ในการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายจิรายุ สว่างภพ นักศึกษาแผนกพณิชยการ ชนะเลิศเหรียญทอง จากการ
แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นแบนตั้มเวท ในการแข่งขันกีฬา มวยสากล
สมัครเล่นในระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๘ บัวหลวงเกมส์
นายทิญากร บุญมี นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ชนะเลิศเหรียญทอง จากการ
แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเวลเตอร์เวท ในการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น
ในระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๘ บัวหลวงเกมส์
นายณัฐพล กิตติรักษ์ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
จากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เวท ในการแข่งขันกีฬา มวยสากล
สมัครเล่นในระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๘ บัวหลวงเกมส์
นายจิรายุ สว่างภพ นักศึกษาแผนกพณิชยการ ชนะเลิศเหรียญทอง จากการ
แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นแบนตั้มเวท ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ บางแสนเกมส์
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วัน เดือน ปี
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
ผู้บริหารเข้ารับประกาศนียบัตรการเป็นผู้สร้างให้นักเรียนเป็นบุคคลต้นแบบตาม
คุณลักษณะพึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑. นายวิศาล เมืองไพศาล ๒. นายไวยโรจน์ โกบประยูร ๓. นายสมยศ
แก้วประทุมรัสมี
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณคนดีศรี
สมุทรปราการ จานวน ๑๐ คน ได้แก่ ๑. น.ส.เกษราพร เกษสกุล
๒. น.ส.น้าฝน ศักดิ์เขียน ๓. นายปัณณวิชญ์ พุ่มคา ๔. นายธีระบูลย์
เชื่อมทอง ๕. นายพงษ์สิทธิ์ สดุดี ๖. นายณัฐพล กิตติรักษ์
๗. นายทิญากร บุญมี ๘. นายธวัชชัย พึ่งงาม ๙. นายธนวัฒน์
ทวิชากรพงษ์ ๑๐. นายทศพล ปานอาพันธ์
ผอ.วิศาล เมืองไพศาล ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น “ ผู้ทาคุณประโยชน์ทาง
การศึกษา ” รับรางวัลจากคุรุสภา สานักงาน สกสค.
ครูผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่ง
แสนครูดี ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๖ ท่าน ได้แก่ ๑. นายสุดสาคร พาติก
บุตร ๒. นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ ๓. นายสัญญา แก้วไส ๔. นางวันวิสา พร
แสน ๕. นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร ๖. นางสารี ผ่องสุวรรณ์
ผู้บริหารของสถานศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร จากอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ จานวน ๓ คน ได้แก่ ๑. นายวิศาล เมืองไพศาล
๒. นายไวยโรจน์ โกบประยูร ๓. นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
ครูผู้สอนของสถานศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร ครูดีเด่น จากอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ จานวน ๑๓ คน ได้แก่ ๑. นายศิระ โหละบุตร ๒.
นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่ ๓. นางสาวสายฝน อินอ่วม ๔. นางสาวประภัสสร
สายอุปราช ๕. นางสาวศิรินภา อินอ่วม ๖. นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค
๗. นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ ๘. นายผดุงศักดิ์ ลายเงิน ๙. นายคมศิลป์
อินทร์แสง ๑๐. นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์ ๑๑. ว่าที่ร้อยตรีรฐั ศักดิ์ โกบประยูร
๑๒. นางพนมวดี จั่นฮวบ ๑๓. นางสาวจงรักษ์ เนียมสวรรค์
บุคลากรของสถานศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรด้านฝุายสนับสนุนจาก
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จานวน ๖ คน ได้แก่ ๑. นางบัวทิพย์
เปลียนศิลป์ ๒. นางสาวมาริสา อยู่ไสว ๓. นางสาวปวีณา แซ่แจว
๔. นางสาวศิรินภา เล็กโสภี ๕. นายไพโรจน์ ทับทิม ๖. นางรุ่งนภา ขุนทอง
เครื่องปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดลูกปืนเพลาท้าย ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

10
วัน เดือน ปี
๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖ – ๑๐

๖ – ๑๐

๖ – ๑๐

๑๕ – ๑๘

รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย
สิ่งประดิษฐ์เครื่องกาเนิดไฟฟูาจากพลังงานน้าขึ้นน้าลง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ่งประดิษฐ์ชุดทาลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับเหรียญรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ่งประดิษฐ์เครื่องกาเนิดไฟฟูาจากพลังงานน้าไหลเข้า – ออกนากุ้ง ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ่งประดิษฐ์กระถางธูปไร้ควัน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญรางวัล เหรียญ
เงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์และอาชีวอนามัย
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ่งประดิษฐ์ชุดทาลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์ ได้รับรางวัล HONOR
AWARDS จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์
ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑.๕ ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จตามเปูาหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
๑.๔.๑ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๔.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
๑.๔.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มีการวางแผนการดาเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา
๑.๔.๔ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
นักเรียนมีทักษะความสามารถในด้านวิชาการ
๑.๔.๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๑.๔.๖ การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในด้าน
ไทยและพลโลก
การพัฒนาผู้เรียน
๑.๔.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงานสอดคล้องกับเปูาหมายการประกัน
๑.๔.๘ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยฯ จัดดาเนินการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ให้หลากหลายมากขึ้น
๑.๔.๙ ...................................................
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๑.๖ ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสาเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
๑.๕.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
สภาพแวดล้อมที่ทาให้นักเรียนมีความปลอดภัย
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ในวิทยาลัยฯ/จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
๑.๕.๒ ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
จานวนครั้งที่ลดของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
๑.๕.๓ ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
จานวนคนที่ห่างไกลจากยาเสพติด
๑.๕.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียน
๑.๕.๕ ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม (พักเที่ยง) เพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านพนัน/มั่วสุม
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ตอนที่ ๒
การดาเนินงานของสถานศึกษา
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
๒.๑.๑ วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งการจัดการศึกษาและ
จัดฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคน ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคให้เกิดคุณภาพ
ตามสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
๒.๑.๒ ปรัชญา
วิชาการนา คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี
๒.๑.๓ พันธกิจ
๒.๑.๓.๑ จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในระบบต่างๆ ตลอดจนให้การฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่นในด้านอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม
๒.๑.๓.๒ จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นและให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
๒.๑.๓.๓ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทั้งระบบปกติและทวิภาคี
๒.๑.๓.๔ ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๑.๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานวิจัย รวมทั้งมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
๒.๑.๓.๖ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓.๗ ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
๒.๒.๑ พัฒนาผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒.๒ พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พีงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๓ บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ
มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหาร มีภาวะผู้นา
มีระบบดูแลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง สร้างระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มี การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการยกระดับทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่าย
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๒.๒.๔ บริหารจัดการการบริหารทางวิชาการ และวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน และผู้บริหาร
๒.๒.๕ ส่งเสริมให้ครู และผู้มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบัตร
๒.๒.๖ สร้างจิตส านึกในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ ท างเป็ น ประมุ ข ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๒.๒.๗ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๕ และนาผลผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๒.๘ จัดระบบการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือ
สถานประกอบการ
๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงกาหนด
มาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ด้าน
มาตรการป้องกันและควบคุม
เป้าหมายความสาเร็จ
๒.๓.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ โครงการสร้างเสริมความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ทาให้นักเรียนมี
ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ/
จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
๒.๓.๒ ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท โครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาสังคม จานวนครั้งที่ลดของการก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท
๒.๓.๓ ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
โครงการอาชีวศึกษาห่างไกลยาเสพติด จานวนคนที่ห่างไกลจากยาเสพติด
๒.๓.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น
โครงการอาชีวศึกษาห่างไกลเอดส์ จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
ให้ความรู้แก่นักเรียน
๒.๓.๕ ความเสี่ยงด้านการพนันและ
โครงการอาชีวศึกษาห่างไกลการ ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม
การมั่วสุม
พนันและมั่วสุม
(พักเที่ยง) เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านพนัน/มั่วสุม
(ให้จัดทาจนครบเปูาหมายความสาเร็จทุกข้ออย่างสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยง)
๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก
๑) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้พัฒนาผลการ จั ด ท าโครงการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
เรี ย นในรายวิ ช าสามั ญ ทั่ ว ไป วิ ช าสามั ญ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ และ V-Net และจัดอบรมนักเรียน นักศึกษาโดยวิทยากร
วิชาชีพพื้นฐาน ให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา ชาวต่ า งชาติ โดยจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนวิ ช า
ได้ ป รั บใช้ ค วามรู้ ในการประกอบอาชี พ ทั้ ง ด้ า นภาษา และ
ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาและมีการจัดติว เพื่อ
เทคโนโลยี รวมทั้ งเพื่อเป็น พื้น ฐานในการศึ กษาต่อ ไประดับ ที่
เตรียมความพร้อมในการสอบ
สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
๒) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การท างาน เนื้ อหาและอุ ป กรณ์ เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยี ค วรทั น สมั ย มากขึ้ น และเพิ่ ม เติ ม ความรู้
เกี่ย วกับ งานด้ านวิ ช าการ การพัฒ นางาน ระบบการ
ทางานเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
๓) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานโครงงาน หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรี ยนที่ไ ด้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ
๔) ควรมีการนาผลงานโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง
ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิม และควรพัฒนาและนาผลงานของผู้เรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันในระดับชาติให้มากขึ้น
๕) สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีใน
สาขางานที่เปิดสอนให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติจากการทางานจริงสามารถเชื่อมโยงชีวิตการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) การจัดการศึกษาดูงานควรให้ครบถ้วนทุกสาขางาน
และให้ผู้เรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานให้มากขึ้น

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย
เจ้าของภาษา

จัดทารูปเล่มโครงงานทุกครั้ง พร้อมนาข้อมูลลงแผ่น
CD เพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ ค้นหา และ
นาไปใช้โยชน์
นาผลงานโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
นักศึกษานาไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์
ในการใช้สอย
ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ

เพิ่มจานวนครั้งในการศึกษาดูงานของนักเรียน
นักศึกษา
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ตอนที่ ๓
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะของวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก สถานศึกษาได้มีการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนก่อน ๑ สัปดาห์ ให้ครู
ทุกคนเตรียมการสอน จัดทาโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
รายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร และสถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครู นักเรียน นักศึกษาทราบเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ดังนี้
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการ
จัดการเรียนการสอนและวิธีการวัดผลการเรียน
๒. มีระบบการดูแล ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยให้ครูที่ปรึกษามีการพบ
กับ นั ก เรี ย น นั ก ศึกษา อย่ างน้ อยสั ป ดาห์ ล ะครั้งหลั งเลิ กแถว เพื่อ ให้ ครู ที่ปรึ กษาได้พูด คุยและให้ ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาตามความเหมาะสม
๓. มีการจั ด ทาและแจกคู่ มือนั กเรี ยน นักศึ กษา ซึ่ งในคู่มือ ดังกล่ าวได้ป ระมวลสาระที่
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองควรทราบได้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้วย
๔. มีการจัดทาโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
๕. ให้ครูจัดทาแผนการเรียนแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
๖. ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
๗. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
๘. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่พบว่านักเรียน นักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน
๙. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
๑๐. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์ จากการสร้างความตระหนักดังกล่ าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้ เรียน มีผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี จานวน ๓๒๕ คน จากผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินผลการเรียน
ทั้งหมด ๔๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผู้เรียนทั้ง ๓
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
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ความพยายาม สถานศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทาการสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๕.๔๘ อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้มี การเตรียมความพร้อมและมีการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และดาเนินการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงทุกสาขางาน พร้อมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ประเมินโดยคานวณค่าร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ประชุมวางแผนของแต่ละแผนกวิชา
ออกข้ อสอบมาตรฐาน หรื อ ใช้ ข้ อสอบมาตรฐานจากส่ ว นกลาง ดาเนิ น การสอบมาตรฐานวิ ช าชีพ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกาศผลสอบให้นักเรียน นักศึกษาทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
สามารถสอบแก้ตัวได้ แผนกวิชาส่งรายชื่อผู้สอบมาตรฐานวิชาชีพวัดผลและประเมินผล และมอบเกียรติบัตร
ผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ จากการดาเนินงานร้อยละของผู้ เรียนทีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ลงทะเบี ยนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรในระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ของแต่ละวิชาใน
ภาพรวมของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เข้ารับการทดสอบ ๑๕๒ คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน
๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๗ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทาโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-Net
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งวิทยาลั ยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการจัดเตรียมความพร้อมโดยให้มีการจัดครูติวเตอร์ให้กับนักเรียน
นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ๓ , ปวส. ๒ ทุกสาขางาน
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการติดเตอร์โดยใช้ข้อสอบ และมี
การแจ้งนักเรียนให้ตระหนักถึงความสาคัญในการสอบพร้อมทั้งมีการแจ้ง หัวข้อรายวิชาที่สอบให้นักเรียน
ทราบทั้งให้ที่ปรึกษาอธิบาย ชี้แจง ให้คาแนะนานักเรียนในการสอบ
ผลสัมฤทธิ์ มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๔ อยู่ระดับคุณภาพ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทาโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V – Net
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งวิทยาลั ยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ จึงมีการจัดทาโครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยากรชาวต่างชาติ โดยจัดมีการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา และมีติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
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ความพยายาม วิทยาลัยฯ จัดทาโครงการและมีการแต่งตั้งคาสั่งในการทดสอบมาตรฐาน
ทางการศึกษาระดับชาติ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งติวเตอร์นักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของ
ภาษา
ผลสัม ฤทธิ์ ในปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๘ มีผู้ เรียนในสาขาต่างๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก ไม่มี
ความพยายาม ไม่มี
ผลสัมฤทธิ์ ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก ครูได้วิเคราะห์หลักสูตรแต่ละรายวิชา เพื่อจัดทาโครงการสอนและแผนการสอน
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
เน้ น การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง จากสถานประกอบการ โดยการส่ ง ผู้ เ รี ย นออกไปฝึ ก งานใน
สถานประกอบการจริง ได้จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชามีเกณฑ์
วัดผลที่เป็นมาตรฐาน โดยมีการพัฒนาด้านวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการดูแลผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาในด้านการเข้าเรียนของผู้เรียน เพื่อ
ปูองกันการขาดเรียน ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ แต่หากมีปัญหาก็อาจขอพักการเรียนหรือลาออก เพื่อปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
ความพยายาม ฝุายวิชาการได้กากับดูแลให้ครู ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มี
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะการปฏิบัติจริง แต่ละหน่วยการเรียนการสอน ได้ทาเครื่องมือ
วัดผลแบบฟอร์มเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจน มีการส่งคะแนนการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของการ
เรียนการสอนทุกภาคเรียน มีปลายภาค นอกจากในเรื่องความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการแล้วยังมี
เกณฑ์การให้คะแนนในเรื่อง พฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยร่วมกับงานพัฒนาการเรียน
การสอนและประเมินผล ทั้งนี้ฝุายพัฒนาการศึกษาเข้ากากับดูแลให้ผู้สอนจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนอีกด้วย
ผลสัมฤทธิ์ ทาให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพและวิชาชี พชั้นสูง โดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๒.๐๑ ค่าคะแนน
๓.๘๗ อยู่ในคุณภาพระดับ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
ความตระหนัก สถานศึกษาได้มีความตระหนักถึงผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
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ต่อภายใน ๑ ปี เทียบร้อยและกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิช า
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. ว่าได้งานทาในสถานประกอบการ/หน่วยงาน หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน
๑ ปี มีการติดตามโดยใช้ไปรษณีย์ตอบรับ การโทรศัพท์ติดตาม การติดตามทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อให้
ทราบว่าผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านใด้บ้าง
ผลสัมฤทธิ์ ผลจาการที่นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๔ คิดเป็น
ค่าคะแนน ๕.๙๗ ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑.๙ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพาของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษาได้เล็ งเห็ นความส าคัญในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาใน ๓ ด้ า น คื อ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ ด้ า นสมรรถนะหลั ก ลุ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรื อกลุ่ มสถานศึกษา หรื อกลุ่มผู้ รั บ บริ การรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจานวนสถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษษ ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
ประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ร่วมกับงานแนะแนว และฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยมีการ
สร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ ใน ๓ ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่ ว ไป และด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ มี ก ารก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากกลุ่ ม สถานประกอบการ
หน่ ว ยงาน หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๓๐ ของจ านวน
สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ นาข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และ
แปลผล วิทยาลัยฯ ได้มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดการเยนการสอน ทั้งทางด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ความรู้และทักษะการสื่อ สาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลขการจัดการและการพัฒนา การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการที่ สถานประกอบการและสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษาที่รับเข้าทางานและศึกษาต่อ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ซึ่ง
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๒. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
- ดี ปฏิบัติ (๑) มีผล (๔)
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑)
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
มาตรฐานวิชาชีพ
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการ
- ดีมาก ๖๕ ขึน้ ไป
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา - ดี ๕๕-๕๔.๙๙
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๓๕
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
- ดีมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา - ดี ๓.๕๑ – ๔.๕๐
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- พอใช้ ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- ต้องปรับปรุง ๑.๕๑ – ๒.๕๐
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๑.๕๑
๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ - ดี ๗๐-๗๙.๙๙
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน - พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
การอาชีวศึกษารับรอง
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๗. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
เทียบกับแรกเข้า
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐

ผลสัมฤทธิ์
๗๐.๓๔

ผลการประเมิน
ดี

๘๕.๔๘

ดีมาก

๙๔.๐๗

ดีมาก

๗๐.๑๔

ดี

๔.๕๘

ดีมาก

-

-

๖๒.๐๑

พอใช้
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ตัวบ่งชี้
๘. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี

๙. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕)
- ดี ปฏิบัติ (๑) มีผล (๔)
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑)

ผลสัมฤทธิ์
๙๕.๕๔

ผลการประเมิน
ดีมาก

๑๐๐

ดีมาก

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มตี ่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมจัดทาแผนการเรียนให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียน
ให้ครบตามโครงสร้างหลั กสูตร ซึ่งแต่ละแผนกวิช าได้มีการประชุมแผนก เพื่อคัดเลือกรายวิช าที่มีความ
สอดคล้ องกับ ความต้องการของสถานประกอบการหรือ ประชาคมอาเซีย นและแต่ล ะแผนกวิช าจะต้องมี
แผนการเรียนที่จัดให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการอย่างน้อย ๕๔ ชม./หน่วยกิต และมีการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการพร้อมทั้งร่วมทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้ประชุมหัวหน้าแผนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดตารางเรียน
ตารางสอนแต่ละภาคเรียน พร้อมกับมีคาสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนตามตารางสอนทุกภาคเรียน และ
ทุกแผนการเรียนจะต้องจัดให้มีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะอาชีพทุกแผนการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกอาชีพ ตามสมรรถนะอาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา ตามรายวิชาที่มีหลักสูตรได้ปรับปรุงพัฒนาแล้ว และยังมีการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ซึ่งผลการประเมินจะนามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป วิทยาลัยฯ ปฏิบัติทั้ง ๕
ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้ว ยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นกับสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
การเรียนการสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา พร้อมทั้งให้
ครูได้จัดทาแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงส่งวิทยาลัยฯ ทุกรายวิชา
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ได้แก่ การอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย การจัดซื้อวัสดุการจัดทาแผนกการจัดการเรียนรู้ การให้ครูจัดส่งบันทึกหลังการสอน
ทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปฏิบัติ ๕ ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่เกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ทั้งภาคปกติและเที ยบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยสถานศึกษามีความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
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ของนักเรียน นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ครูจัดทารายงานวิจัยในชั้นเรียนและนา
ผลการวิจัยไปเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดให้ครูทาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่นเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน มีการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการจั ดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดทาโครงการเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาเป็น
รายห้องต่อครูผู้ สอนหนึ่งคน และให้ ครู จัดทาบันทึกหลั งการสอนทุกราวิช าที่ทาการสอนและให้ครูจัดทา
รายงานวิจัยในชั้นเรียน นาผลการวิจัยของาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา
ผลสั มฤทธิ์ ครู มี การจั ด ทาแผนการจั ดการเรียนรู้ด้ ว ยเทคนิค วิธี การสอนที่ ห ลากหลาย
มุ่งเน้น สมรรถนะอาชีพและบูร ณาการเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนและสื่อที่เหมาะในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่ครูจะได้รับการพัฒนา ครูจัดทาบันทึก
หลังการสอนทุกรายวิชาที่ทาการสอน ครูได้จัดทารายงานการวิจัย นาผลการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนภาคเรียนละหนึ่งรายวิชา และปฏิบัติ ๕ ข้อ
ซึ่งการประเมินอยู่เกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ประชุมวางแผน กาหนดแนวทางให้ครู
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนมีหลากหลายโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถนาผล
ไปใช้ในการพัฒนาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนดและแจ้ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด และประเมิ น ผลให้ ผู้ เ รี ย นทราบก่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารวั ด และ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลและนาผลจากการวัดผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยกาหนดไว้ในโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งทา
แบบประเมินผลและ Progesschat แสดงความก้าวหน้าและนาผลไปใช้ครบทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ ครูผู้สอนจานวนทั้งหมด ๓๐ คน จัดทาโครงการสอนรายวิชา แผนการจัดการ
เรียนรู้ เกณฑ์วัดประเมินผล Progesschart แสดงความก้าวหน้าผู้เรียน พร้อมทั้งจัดทาแบบประเมินผลประจา
รายวิชาครบทุกรายวิชา ปฏิบัติ ๕ ข้อ ซึ่งการประเมินอยู่เกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ดาเนินการประสานความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ( กลุ่มผู้เรียนปกติ ) ตามหลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน มีการ
นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ หน่ว ยงานมีการวัดผลของผู้ เรียนร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงาน
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ความพยายาม สถานศึกษาได้จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ( กลุ่มผู้เรียนปกติ )
หน่วยงานสาหรับผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( กลุ่มผู้เรียนระบบทวิภาคี )
ทุกภาคเรียน ยกเว้น ปวช. เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการฝึกงาน ซึ่งสถานศึกษาปฏิบัติ ๕ ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ - ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน - พอใช้ ปฏิบัติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑)
๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
เรียนรู้รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบ
ฐานขัอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายแผนพัฒนา
ตลอดจนกรอบทิศทางการดาเนิ นงานตามบทบั ญญัติ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิ ดการกากับ ดูแลและ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะ
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดประชุมคระกรรมการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ร่วมกับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาปฏิบัติ
๓ ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ มีส่วน
ร่วมในการกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ระยะ
๓ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาวิท ยาลั ยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ แผนปฏิบั ติการประจ าปี จากหลายแผนกเพื่อการมีส่ ว นร่ว มรวมทั้งมีการเสนอใช้แผน
ปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ แผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุาย ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
กาหนดระบุเปูาหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาชาติ มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาได้
ปฏิบัติ ๕ ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ร่วมกาหนดอัตลักษณ์ “ เน้นทักษะ ” ให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้
ครูและนักเรียน นักศึกษาด้านจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ทักษะที่ได้เรียนมาประยุกต์
ความพยายาม สถานศึ ก ษาได้ ส นั บสนุ น ให้ ค รู แ ละนั ก เรีย น นั กศึ ก ษาจัด ท านวัต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ชุดทาลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญรางวัล
เหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้รับ
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รางวัล HONOR AWARDS จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ สิ่งประดิษฐ์เครื่องกาเนิดไฟฟูาจากพลังงานน้าไหลเข้ า –
ออกนากุ้ง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งประดิษฐ์กระถางธูปไร้ควัน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญรางวัล เหรียญเงิน
จากการประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่ร ะดับ ภาค ภาคตะวั นออกและกรุง เทพมหานคร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษาจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ชุดทาลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญรางวัลเหรียญทอง
จากการประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่ร ะดับ ภาค ภาคตะวั นออกและกรุง เทพมหานคร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้รับรางวัล
HONOR AWARDS จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ สิ่งประดิษฐ์เครื่องกาเนิดไฟฟูาจากพลังงานน้าไหลเข้า – ออกนากุ้ง
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งประดิษฐ์กระถางธูปไร้ควัน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญรางวัล เหรียญเงิน จากการ
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่ระดับ ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย
ปฏิบัติ ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มอบหมายงาน
ตามลาดับ กระจายอานาจในการทางาน ได้ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ๆ บริหารสถานศึกษาด้วยความยืดหยุ่น ปรับใช้การ
บริหารอย่างหลากหลาย ตามสถานการณ์เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร
พัฒนาทีมงาน เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการตรวจสอบถ่วงดุล โดยกาหนดหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และงานประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
ความพยายาม วิทยาลัยฯ โดยผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ เป็นผู้มีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ บริหารงานสอดคล้องตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผลการประเมิน วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ ปฏิบัติ ๔ ประเด็น อยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนั ก งานศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศวิ ท ยาลั ย การอาชี พ พระสมุ ท รเจดี ย์ มี ค วาม
ตระหนักในการเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน
๙ ประการ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล
อาคารสถานที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรปราการ

27
ความพยายาม ๑.
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ (http://www.prasamutjd.ac.th)
๒. มีการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๓.
มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
๔. มีการจัดทาโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ
ผลสัมฤทธิ์ สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นครบ ๕ ข้อ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนน ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงที่
สาคัญ ๕ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
ด้านการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในวิทยาลัยฯ นักเรียนและผู้ปกครองมีการ
ดาเนินงานตามแผนการ แผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดลง
ความพยายาม ๑. วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความ
เสี่ยงที่สาคัญ ๕ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนัน ด้านการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียน ผู้ปกครอง
๒. วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
๓. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
๔. วิทยาลัยฯ มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
๕. วิทยาลัยฯ มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
๑. หลักฐานการวิเคราะห์และการจัดทาแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง
๕ ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในวิทยาลัยฯ นักเรียนและผู้ปกครอง
๒. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง
๓. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนโครงการ
๔. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
๕. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด) ในแต่ละด้าน
ปฏิบัติตามประเด็นครบ ๕ ข้อ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนทุกระดับชั้น และสาขาวิชาตั้งแต่
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟูากาลัง สาขาวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. ๑ ถึง ปวส. ๒ ในทุกๆ
ด้าน โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาประจาชั้น ทาหน้าที่กากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานกับผู้ปกครองและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษา มีคุณสมบัติที่ถึงประสงค์ ประสบความสาเร็จในการศึกษาและ
ศึกษาครบจบตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
ความพยายาม วิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินงานตามขั้นตอนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรี ยน และ
จัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพื่อแนะนารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในขณะที่กาลังศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มอบหมายหน้าที่ กากับ ติดตาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาและ
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จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับชั้น เพื่อประสานงานระหว่างครู นักศึกษา ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมกันใน
การติดตามดูแลนักศึกษา โดยการจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษาโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดระบบ
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มเสี่ยง และยังส่งเสริมผู้เรียนโดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้
ผู้เรียนเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน เพื่อเป็นการเสริมขวัญและกาลังใจให้ผู้เรียนมีความพยายามและตั้งใจเรียน
มากยิ่งขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ ทาให้ ผู้ เรี ย นเกิด ทักษะชีวิตในการเรียนรู้ที่จะพึ่งพอตนเองได้ และประสบ
ความสาเร็จในการเรียน มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ความวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ปฏิบัติ ๕ ประเด็น อยู่
ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานที่ได้
จั ด ท าในรู ป ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละคุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารวางแผนและด าเนิ น การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี
สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษาปฏิบัติครบ ๕
ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีแผนปฏิบัติการประจาปี แผนงาน/
โครงการ มีผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ ในแต่ละฝุาย/งาน/สาขาวิชา/แผนกของสถานศึกษาได้จัดทา
โครงการเสนอของบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และมี การนาผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดหา การใช้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ความพยายาม หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ได้จัดทาแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยได้เสนอโครงการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะในการเรียนตามมาตรฐานของแต่ละสาขางาน รวมถึงวัสดุสานักงาน วัสดุ
ในการพัฒนาปรับปรุงแผนกหรือในงานที่รับผิดชอบ โดยมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์
สานักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และดาเนินโครงการจัดทา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปีห้อง
เช่น ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งผ้าม่านเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน มีโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ และมีการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ โดยคณะครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษารวมทั้งผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีการดาเนินงานตามแผน โครงการ โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายใน
วิทยาลัยฯ และผู้เรียน มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย ๔.๖๑ โดยสถานศึกษามีผลการประเมิน
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คุณภาพในการบริห ารจัดการวั สดุ อุป กรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ครบ ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
โดยส่งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัด
หรือองค์กรภายนอก รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนโอยการศึกษาต่อ
เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ความพยายาม ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนในด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา/
รายวิชาที่สอน พัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ ด้าน
เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้
และทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนรวมทั้งพัฒนาตนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากประเด็นการ
พิจารณา ๕ ประเด็น วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ปฏิบัติได้ ๕ ประเด็น ผลการดาเนินงานมีคุณภาพ
อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก สถานศึกษาฯ มีการจัดระบบบริหารงบประมาณโดยฝุายแผนงานฯ จัดสรร
งบประมาณในการบริหารการเงินและงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและชุมชนทั่วไป
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีระบบการบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
โครงการที่ได้ทาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ได้ดาเนินการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ
จัดสรรไว้ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ สถานศึกษามีการปฏิบัติ
จานวน ๕ ประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ โดยมีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาผู้เรียน ได้เชิญวิยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้และอบรมนักเรียน นักศึกษา
และร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระดมเงินทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน จากหน่วยงานและสถานประกอบการ
ความพยายาม สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศโดยมีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน มีการเชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้ง
ติดต่อสถานประกอบการให้รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
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ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ โดยมีสาขาที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน คิดเห็นร้อยละ ๑๐๐ ของสาขางานที่เปิดสอน มีจานวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการอาชีวศึกษา จานวน ๖๖ แห่ง มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จานวน ๕ รายการและมีผลการประเมินผลการ
ดาเนิน งานตามโครงการฯ ซึ่งวิทยาลัย ฯ มีผลการประเมินคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ปฏิบัติได้ ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
จัดการสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
- พอใช้ ปฏิบติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติ (๑) – (๒)
๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
ตามอัตลักษณ์
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
- พอใช้ ปฏิบติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ - ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ - ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
- พอใช้ ปฏิบติ (๑) – (๓)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)

ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ๓ ข้อ
พอใช้

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๔ ข้อ

ดี

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ ๕ ข้อ

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้
๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา - ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
บุคลากรทางการศึกษา
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ - ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
งบประมาณ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑๒. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน - ดีมาก ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการวางแผนและจัดกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพพร้อมทั้งให้ความรู้ด้านวิชาชีพตลอดจนกิจกรรม / โครงการฝึกทักษะวิชาชีพต่าง
ๆ ที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขาและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้มีการจัดกิจกรรม / โครงการให้บริการ
วิชาชีพ ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคมมากมาย พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านวิชาชีพหลากหลายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ และปฏิบัติครบทั้ง ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี
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มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดการประกวด
จัดแสดง โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์ ระดับชั้น
ปวช. ๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับ ปวส. ๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
ความพยายาม สถานศึก ษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ ผู้ เ รีย นจัด ทาและด าเนิ นการจัด การ
ประกวด จัดแสดง โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์
ระดับชั้น ปวช. ๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับ ปวส. ๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดการประกวด
จั ดแสดง โครงการสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ห รืองานวิจั ยงานโดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์
ระดับชั้น ปวช. ๓ จานวน ๙๓ คน จานวนผลงาน ๓๑ ชิ้นงาน และระดับ ปวส. ๒ จานวน ๕๐ คน
จานวนชิ้นงาน ๒๕ ชิ้นงาน ผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา สาขางานให้มีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออานวย
ความสะดวกในชีวิ ตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพและการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ทั้งยัง
นาไปสู่การแข่งขันในทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมให้นาผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค
และระดับชาติและสนับสนุนให้ได้มีการจัดแสดง เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนต่อไป
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้กาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนต้องจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อจัดส่งเข้าประกวดจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานใน
ระดับต่างๆ และเพื่อนาผลงานที่ได้จัดทาไปใช้ประโยชน์กับสถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธิ์ ครูได้มีการจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและได้มีการเผยแพร่ผลงานในระดับต่างๆ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู อยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
หรืองานวิจัยของครู
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี
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มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ น พระประมุ ข และท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยจั ด กิ จ กรรมดั ง นี้ กิ จ กรรมบวงสรวง
องค์พ ระวิ ษณุก รรมและพิ ธีไหว้ครู กิ จ กรรมแห่ เทีย นพรรษาเนื่องในวั นอาสาฬหบูช าและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ดาเนินการจัดโครงการตามที่กาหนดไว้
ในแผน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึก
ให้กับนักเรียน นักศึกษาด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึก
ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันถึงประสงค์
ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิทยาลัยปฏิบัติครบทั้ง ๕ ประเด็น
ซึ่งการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยชี้แจงและมอบหมายให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาให้จัดทาโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดทาโครงการเพื่อดูอนุมัติดาเนินการประชุมจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมการปลูกปุาชายเลน กิจกรรมการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ กิจกรรม ๕ ส.
หรือกิจกรรม Big Cleaning Day ในวิทยาลัยฯ กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานทางเลือกของ ปตท. เพื่อเป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
และสร้างจิตสานึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความพยายาม ในการส่ งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ เรีย นได้รับ ความรู้ มีจิตส านึกด้านอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและภายในวิทยาลัย โดยมีการวางแผนงานโครงการ กาหนด
กิจกรรมต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงานในการปฏิบัติกิจกรรมด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีครู บุคลากรและนักเรี ยน นักศึกษา มีส่วนร่วมทุกคนและได้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุงต่อไป
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ผลสัมฤทธิ์ ผลการดาเนินกิจกรรม มีการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ โดยมีครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจากการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ ระดับความพึงพอใจ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ จากการประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม
ครบ ๕ โครงการ ปฏิบัติทั้ง ๕ ประเด็น ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนั น ทนาการโดยก าหนดแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแข่งขัน กีฬาสี ภ ายในประจาปี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ กิจกรรมการประกวดร้อ งเพลง
และแดนเซอร์ กิจกรรมโครงการเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
มีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม
กิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริง
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ดาเนินการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ดี สามารถดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัยและสามัคคี สามารถร่วมดาเนินกิจกรรมสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล
การดาเนินงานตามโครงการจากครู บุคลากร นักเรียน นักศึ กษาและบุคคลภายนอกไปปรับปรุงในการ
ดาเนิ น งาน ระดับ ความพึ ง พอใจมีค่ า เฉลี่ ย เท่า กั บ ๓.๖๕ จากการประเมิ น ของผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ งภายนอก
สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมครบ ๕ โครงการ ปฏิบัติทั้ง ๕ ประเด็น ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ตระหนักและเล็งเห็น ความสาคัญในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึ กษา โดยกาหนดให้มีการทดสอบแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในการทาแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา
ความพยายาม วิทยาลั ยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีความพยายามดาเนินงานในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุคน
โดยมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากรโดยการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูจัดทาแผนการสอนทุกรายวิชา
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา มีการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยฯ ต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์ จากผลการประเมินในการดาเนินงานพบว่าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้
ดาเนินการโดยสอดแทรกความรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ ดีมาก
จากการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ที่เกี่ ยวข้องนอกวิ ทยาลั ย ฯ ที่มี ต่อ การ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมปฏิบัติครบ ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
กีฬาและนันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๔. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕
ดีมาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา โดยฝุ า ยบริ ห ารเป็ น
ผู้ดาเนินการประชุมวางแผน อีกทั้งมีนโยบายกระจายอานาจไปยังบุ คลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน
รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม สถานศึกษาโดยฝุายแผนงานและความร่วมมือกับหัวหน้างานประกันคุณภาพ
ได้ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA ได้มีการจัดทาคู่มือและแผนการ
ประกันคุณภาพ มีการตรวจประเมินภายในประจาปี มีการประชุมบุคลากรทุกฝุาย มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มี
การจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง
๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
ความตระหนัก สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่ อสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณูปโภค มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบหลายโครงการ
เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย โครงการสร้าง
อาชีพชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการตัดสินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ ๕ คะแนน (ดีมาก) จานวน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ระดับคุณภาพในการดาเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

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

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุป สถานศึกษามีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ( ดีมาก )
จานวน ๒๘ ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ดี
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์
๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ - ดีมาก ปฏิบัติ (๑) – (๕)
ปฏิบัติ ๕
ภายใน
- ดี ปฏิบัติ (๑) – (๔)
ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) – (๒)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑)
๒. ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตาม
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
๒๘
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
เกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะนน ดีมาก
ตัวบ่งชี้
- ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มี
ตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับ
ปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ดี ๒๔-๓๓ ตัวบ่งชี้
- พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๑๒ ตัวบ่งชี้
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ไม่มี

ผลการประเมิน
ดีมาก

ดี
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มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตั วบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระดั บคุณ ภาพในการจัดท าแผนการบริ หารจัดการฝึกอบรมหลักสูต ร
วิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดทาแผน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นของสถานศึกษาโดยการทีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษามีการ
ดาเนินงานตามแผนมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้นของสถานศึกษาโดยมีการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาโดยมีการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ จากการทาแผนการจัดทาแผนบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทาให้ได้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ระดั บคุณ ภาพในการใช้แ ละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดประชุมครูบุคลากรที่สอนหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อจัดรายวิชาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หน่วยงาน สถานประกอบการ และได้สารวจความต้องการ
ของชุมชน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้สนับสนุนการจัดโครงการสอนหลักสูตร
ระยะสั้นพร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรที่มีความชานาญและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ทุกรายวิชาที่ฝึกอบรมและทางวิทยาลัยได้มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่สอนดังกล่าวด้วย
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะได้รับความรู้และความเข้าใจความ
ต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมและทางวิทยาลัยได้ทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เจ้าฝึกอบรมด้วยซึ่ง
ผลการประเมินจะนาไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนั ก วิ ทยาลั ยการอาชี พพระสมุ ท รเจดีย์ มี ค วามตระหนัก โดยด าเนิ น การให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความพยายามให้ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณาการ
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด จานวน ๑ รายวิชา และมีแผนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทา
แผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด จานวน ๑ รายวิชาและมีแผนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่ หลากหลายเหมาะสม และนา
ผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและหลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้ครูผู้สอนทาการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและนาผล
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ตระหนักถึงระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความพยายามในการเพิ่มระดับคุณภาพ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยการจัดทาแผนงานและโครงการมี
การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอีกทั้งยังมีการ
ประเมินแผนงานการดาเนินงานทุกครั้งที่มีการจัดอบรม
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ตระหนักถึงจานวนครูผู้สอนหลักสูต ร
ระยะสั้นทีได้รับการพัฒนาด้านอาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อย
ละกับจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษาจาแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของ
สถานศึกษา
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ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความพยายามที่จะเพิ่มร้อยละของผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รบั การพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ
เทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีจานวนครูที่มีความรู้ความสามารถในการ
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมากขึ้นทาให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทักษะความรู้อย่างเต็มที่เพื่อไปประกอบ
อาชีพต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้กาหนดให้มีการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้แก่นกั เรียน นักศึกษา ชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยจัดงบประมาณสนับสนุน
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ดาเนินการตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จานวน ๒๒ คน งบดาเนินงานด้าน
วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน
การฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อนาข้อมูลเมื่อแรกเข้ามาเปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรม และมีการ
เก็บผลคะแนนของผู้อบรมอีกด้วย
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อนาข้อมูลเมื่อแรกเข้ามาเปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรม และมีการ
เก็บผลคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมที่ออกกลางคัน
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดทุกรายวิชา จานวน
๒๒ คน มีผู้อบรมออกกลางคัน จานวน ๓ คน มีจานวนผู้สาเร็จการอบรมที่มีคะแนน ๒.๐๐ ขึ้นไป จานวน
๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก สถานศึกษามีความตระหนักถึงร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาจัดเก็บหลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา ดังนี้
๑. ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
๒. ข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบ
กับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๖ ค่าคะแนน ๕.๓๙ อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มีความตระหนักถึงระดับความพึงพอใจ
ของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์โดยมีการจัดทาแบบสอบถามเก็บข้อมูล
ในรายวิชาต่างๆ ทุกรายวิชาที่เปิดอบรม เพื่อนาข้อมูลมาทาการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีการศึกษาต่อไป
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความพยายามจัดทาแบบสอบถามเก็บข้อมูล
ในรายวิชาต่างๆ ทุกรายวิชาที่เปิดอบรม เพื่อนาข้อมูลมาทาการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีการศึกษาต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดทาแบบสอบถามเก็บข้อมูลในรายวิชาต่างๆ
ทุกรายวิช าที่เปิดอบรมจ านวน ๑ รายวิช า โดยมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ๔.๓๓
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
๑. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ - ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ - พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๓. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๑๐๐
ดีมาก
เรียนรู้รายวิชา
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๔. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตร
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบตั ิ ๕ ข้อ
ดีมาก
วิชาชีพระยะสั้น
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
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ตัวบ่งชี้
๕. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เกณฑ์การตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน
- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีมาก
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ
๖. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๗๕
ดี
สั้นที่ได้รับการพัฒนา
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๗. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
- ดีมาก ๔๐ ขึ้นไป
๓๓.๙
พอใช้
งบประมาณ
- ดี ๓๕-๓๙.๙๙
- พอใช้ ๓๐-๓๔.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๒๕-๒๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๒๕
๘. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร - ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๑๐๐
ดีมาก
วิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
๒.๐๐ ขึ้นไป
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๙. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตาม
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๘๖.๓๖
ดีมาก
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐
๑๐. ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการ
- ดีมาก ๔๐ ขึ้นไป
๔.๓๓
ดีมาก
ฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไป - ดี ๓๕-๓๙.๙๙
ใช้ประโยชน์
- พอใช้ ๓๐-๓๔.๙๙
- ต้องปรับปรุง ๒๕-๒๙.๙๙
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๒๕
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มาหาค่าเฉลี่ย)
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวชี้วัดที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวชี้วัดที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวชี้วัดที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๘.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม
๒.๐๐ ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ ๘.๙ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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แบบ ม.๑/๑.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสมสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จานวนผู้เรียนที่ได้
๒.๐๐ ขึ้นไป

จานวนผู้เรียน
ลาดับ

๑

ประเภทวิชา
สาขาวิชา/
สาขางาน
ปวช.
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต์

รวมสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
๒ สาขางานไฟฟูากาลัง
รวมสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
๓ สาขางานการบัญชี
รวมสาขาวิชาการบัญชี

ชั้นปีที่ ลงทะเบียน
ออกกลางคัน
ทั้งหมด

๑
๒
๓

๑
๒
๓

๑
๒
๓

คงเหลือ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

เกณฑ์การตัดสิน
ค่า
คะแนน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

๔.๕๑-๕.๐๐

๓.๕๑-๔.๕๐

๒.๕๑-๓.๕๐

๑.๕๑-๒.๕๐

(๑)

(๒)

(๓)=(๑)-(๒)

๙๓
๗๗
๔๒

๓๐
๓๕
๕

๖๓
๔๒
๓๗

๒๘
๓๑
๒๕

๔๔.๔๔
๗๓.๘๑
๖๗.๕๗

๒.๗๘
๔.๖๑
๔.๒๒

๒๑๒

๗๐

๑๔๒

๘๔

๕๙.๑๕

๓.๗๐

๖๕
๕๙
๓๑
๑๕๕
๓๖๗

๒๖
๒๖
๒
๕๕
๑๒๕

๓๙
๓๙
๒๙
๑๐๐
๒๔๒

๑๔
๑๔
๒๘
๕๘
๑๔๒

๓๕.๙๐
๓๕.๙๐
๙๖.๕๕
๕๘
๕๘.๖๘

๒.๑๓
๒.๒๔
๖.๐๓
๓.๖๓
๓.๖๗



๒๐
๑๐
๗
๓๗

๓
๒
๐
๕

๑๗
๘
๗
๓๒

๑๔
๗
๖
๒๗

๘๒.๓๕
๘๗.๕๐
๘๕.๗๑
๘๔.๓๘

๕.๑๕
๕.๔๗
๕.๓๖
๕.๒๗















ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
๐.๐๐-๑.๕๐
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จานวนผู้เรียนที่ได้
๒.๐๐ ขึ้นไป

จานวนผู้เรียน
ลาดับ

๔

ประเภทวิชา
สาขาวิชา/
สาขางาน
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด

รวมสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
๕ สาขางานคอมพิวเตรอ์ธุรกิจ
รวมสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ฯ
รวมประเภทวิชา พณิชยกรรม
รวมทุกสาขาวิชา ระดับปวช.
ปวส.
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
๑ สาขางานเทคนิคยานยนต์
รวมสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม
๑ สาขางานไฟฟูาควบคุม
รวมสาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม
รวมประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ ลงทะเบียน
ออกกลางคัน
ทั้งหมด

คงเหลือ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

เกณฑ์การตัดสิน
ค่า
คะแนน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

๔.๕๑-๕.๐๐

๓.๕๑-๔.๕๐

๒.๕๑-๓.๕๐

๑.๕๑-๒.๕๐

(๑)

(๒)

(๓)=(๑)-(๒)

๑๓
๑๔
๖
๓๓

๒
๕
๑
๘

๑๑
๙
๕
๒๕

๕
๖
๕
๑๖

๔๕.๔๕
๖๖.๖๗
๑๐๐
๖๔

๒.๘๔
๔.๑๗
๖.๒๕
๔

๒๑
๒๖
๑๙
๖๖
๑๓๖
๕๐๓

๕
๗
๐
๑๒
๒๕
๑๕๐

๑๖
๑๙
๑๙
๕๔
๑๑๑
๓๕๓

๑๐
๑๓
๑๗
๔๐
๘๓
๒๒๕

๖๒.๕๐
๖๘.๔๒
๘๙.๔๗
๗๔.๐๗
๗๔.๗๗
๖๓.๗๔

๓.๙๑
๔.๒๘
๕.๕๙
๔.๖๓
๔.๖๗
๓.๙๘

๑
๒

๒๔
๑๕
๓๘

๔
๐
๔

๒๐
๑๕
๓๕

๑๘
๑๔
๓๒

๙๐
๙๓.๓๓
๙๑.๔๓

๕.๖๓
๕.๘๓
๕.๗๑




๑
๒

๒๕
๑๙
๔๔
๘๓

๓
๐
๓
๗

๒๒
๑๙
๔๑
๗๖

๑๗
๑๙
๓๖
๖๘

๗๗.๒๗
๑๐๐
๘๗.๘๐
๘๙.๔๗

๔.๘๓
๖.๒๕
๕.๔๙
๕.๔๙






๑
๒
๓
๑
๒
๓












ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
๐.๐๐-๑.๕๐
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จานวนผู้เรียนที่ได้
๒.๐๐ ขึ้นไป

จานวนผู้เรียน
ลาดับ

๓

ประเภทวิชา
สาขาวิชา/
สาขางาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี

รวมสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
๔ สาขางานการตลาด
รวมสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
๕ สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ
รวมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชา พณิชยกรรม
รวมทุกสาขาวิชา ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปีที่ ลงทะเบียน
ออกกลางคัน
ทั้งหมด

คงเหลือ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

เกณฑ์การตัดสิน
ค่า
คะแนน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

๔.๕๑-๕.๐๐

๓.๕๑-๔.๕๐

๒.๕๑-๓.๕๐

๑.๕๑-๒.๕๐

(๑)

(๒)

(๓)=(๑)-(๒)

๑
๒

๓
๓

๐
๐

๓
๓

๓
๓

๑๐๐
๑๐๐

๖.๒๕
๖.๒๕




๑
๒

๗
๖
๑๓

๑
๐
๑

๖
๖
๑๒

๖
๖
๑๒

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๖.๒๕
๖.๒๕
๖.๒๕





๑
๒

๘
๑๐
๑๘
๓๔
๑๑๗
๖๒๐

๐
๐
๐
๑
๘
๑๕๘

๘
๑๐
๑๘
๓๓
๑๐๙
๔๖๒

๗
๑๐
๑๗
๓๒
๑๐๐
๓๒๕

๘๗.๕๐
๑๐๐
๙๔.๔๔
๙๖.๙๗
๙๑.๗๔
๗๐.๓๕

๕.๔๗
๖.๒๕
๕.๙๐
๖.๐๖
๕.๗๓
๔.๔๐








ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นายสมบูรณ์ ทิพย์มุนี )
ตาแหน่ง............ครูผชู้ ่วย............
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
๐.๐๐-๑.๕๐

51
แบบ ม.๑/๑.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
จานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ
ลาดับ

๑
๒
๓
๑
๒

ประเภทวิชา
สาขาวิชา/
สาขางาน

ประเภทวิชาพณิชยการ
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างไฟฟูา
รวมประเภทวิชา
รวมทัง้ สิ้น
รวม

จานวนของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
และชุมชน ที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

ร้ยอละของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
และชุมชน ที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ชุมชน

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ชุมชน

๕ คะแนน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑)
และมีผลตาม
(๕)

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ชุมชน

๑๐
๘
๑๑
๒๖

๕
๘
๕
๑๕

๘
๕
๑๐
๒๒

๔
๕
๔
๑๒

๘๐
๘๐
๙๐.๙๑
๘๔.๖๒

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐






๑๘
๑๘
๓๖
๖๒

๕
๕
๑๐
๒๕

๑๕
๑๖
๓๑
๕๓

๔
๔
๘
๒๐

๘๓.๓๓
๘๘.๘๙
๘๖.๑๑
๘๕.๔๘

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐






ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) ประเด็น (๑) ประเด็น (๑)
และมีผลตาม และมีผลตาม และมีผลตาม
(๔)
(๓)
(๒)
๔ คะแนน

๓ คะแนน

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นายสิทธิชัย ครุนันท์ )
ตาแหน่ง.....ครูผู้ช่วย.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

๒ คะแนน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น
(๑)
๑ คะแนน

52
แบบ ม.๑/๑.๓/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตร....ปวช. ...ปีการศึกษา...๒๕๕๗.....
ลาดับ

๑
๒
๑
๒
๓

๑
๒

สาขาวิชา
ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์
สาขาไฟฟูากาลัง
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการขาย
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์
สาขาเครื่องกลไฟฟูา

จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร

จานวน
ผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละผู้ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

๓๙
๒๙
๖๘

๓๐
๒๙
๕๙

๗๗
๑๐๐
๘๖.๗๖





๗
๑๙
๕
๓๑
๙๙

๗
๑๙
๕
๓๑
๙๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๐.๙







๑๕
๑๙

๑๕
๑๙

๑๐๐
๑๐๐




ดีมาก

ดี

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๗๐–๗๙.๙๙

เกณฑ์การตัดสิน
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๖๐-๖๙๙๙

ต่ากกว่าร้อยละ ๕๐

๕๐-๕๙๙๙

53

ลาดับ

๑
๒
๓

สาขาวิชา
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร
๓๔
๓
๑๐
๖
๑๙
๕๓

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้

๓๔

ร้อยละผู้ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ
๑๐๐

๓
๑๐
๖
๑๙
๕๓

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จานวน
ผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์

( ) ต้องปรับปรุง

ดีมาก

ดี

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๗๐–๗๙.๙๙

เกณฑ์การตัดสิน
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๖๐-๖๙๙๙

ต่ากกว่าร้อยละ ๕๐

๕๐-๕๙๙๙









( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์ )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๑/๑.๔/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ลาดับ

๑
๒
๑
๒
๓

๑
๒

หลักสูตร/
ปวช.
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
รวมประเภทวิชา อุตสาหกรรม
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชา พณิชยกรรม
รวม ระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟูา
รวมประเภทวิชา อุตสาหกรรม

จานวน
ผู้เรียนทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ

จานวนผู้เรียน ร้อยละของ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ที่มีผล การ ผู้เรียนที่มีผล
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
ต้องปรับปรุง
ทดสอบ
การทดสอบ
ปรับปรุง
เร่งด่วน
๔.๕๑-๕.๐๐ ๓.๕๑-๔.๕๐ ๒.๕๑-๓.๕๐ ๑.๕๑-๒.๕๐ ๐.๐๐-๑.๕๐
ผ่าน
ผ่าน

๓๙
๓๐
๖๙

๓๓
๒๙
๖๒

๑๙
๑๘
๓๗

๕๗.๕๘
๖๒.๐๗
๕๙.๖๘

๒.๘๘
๓.๑๐
๒.๙๘

๗
๖
๑๙
๓๒
๑๐๑

๖
๕
๑๘
๒๙
๙๑

๖
๔
๑๕
๒๕
๖๒

๑๐๐
๘๐
๘๓.๓๓
๘๖.๒๑
๖๘.๑๓

๕
๔
๔.๑๗
๔.๓๑
๓.๔๑

๑๕
๑๙
๓๔

๑๕
๑๙
๓๔

๑๐
๑๕
๒๕

๖๖.๖๗
๗๘.๙๕
๗๓.๕๓

๓.๓๓
๓.๙๕
๓.๖๘
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ลาดับ

๑
๒
๓

หลักสูตร/
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาพัฒนาเว็บเพจ
รวมประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ผู้เรียนทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ

๓
๖
๑๐
๑๙
๕๓
๑๕๔

๓
๖
๑๐
๑๙
๕๓
๑๔๔

จานวนผู้เรียน ร้อยละของ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ที่มีผล การ ผู้เรียนที่มีผล
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
ต้องปรับปรุง
ทดสอบ
การทดสอบ
ปรับปรุง
เร่งด่วน
๔.๕๑-๕.๐๐
๓.๕๑-๔.๕๐
๒.๕๑-๓.๕๐
๑.๕๑-๒.๕๐
๐.๐๐-๑.๕๐
ผ่าน
ผ่าน
๒
๕
๗
๑๔
๓๙
๑๐๑

๖๖.๖๗
๘๓.๓๓
๗๐
๗๓.๖๘
๗๓.๕๘
๗๐.๑๔

๓.๓๓
๔.๑๗
๓.๕๐
๓.๖๘
๓.๖๘
๓.๕๑








หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมากกว่า ๑ รายวิชาให้นาค่าทีไ่ ด้ของแต่ละรายวิชามาหารแล้วนาค่านั้นเป็นเกณฑ์

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
(  ) ดี
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์ )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

56
แบบ ม.๑/๑.๕/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การตัดสิน
จานวนผู้เรียนที่มี
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้อง
หลักสูตร/ประเภทวิชา/ จานวน จานวนผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยจาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลาดับ
สาขาวิชา/สาขางาน
ผู้เรียน ที่ลงทะเบียน การทดสอบทาง ร้อยละ ค่าคะแนน
4.51- 3.51- 2.51- 1.510.00-1.50
ทั้งหมด เข้าทดสอบ
การศึกษา
5.00
4.50
3.50
2.50
ระดับชาติขึ้นไป
ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1
สาขาเครื่องกล
39
33
15
45.45
4.54

2
สาขาไฟฟ้า
30
29
6
20.68
2.06

3
สาขา..............................
4
สาขา..............................
รวมประเภทวิชา
69
62
21
33.87
3.38

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1
สาขาการบัญชี
7
6
4
66.66
6.66

2
สาขาการตลาด
6
5
2
40.00
4.00

3
สาขาคอมพิวเตอร์
19
18
12
66.66
6.66

4
สาขา..............................
5
สาขา..............................
รวมประเภทวิชา
32
29
18
62.06
6.20

รวมระดับ ปวช.
101
91
39
42.85
4.28
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ลาดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนผู้เรียนที่มี
จานวน จานวนผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยจาก
ผู้เรียน ที่ลงทะเบียน การทดสอบทาง ร้อยละ
ทั้งหมด เข้าทดสอบ
การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน

ดีมาก

ดี

4.515.00

3.514.50

ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1
สาขาเครื่องกล
15
15
10
66.66
6.66

2
สาขาไฟฟ้า
19
19
7
36.84
3.68

รวมประเภทวิชา
34
34
17
50.00
5.00

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1
สาขาการบัญชี
3
3
1
33.33
3.33
2
สาขาการตลาด
6
6
5
83.33
8.33

3
สาขาคอมพิวเตอร์
10
10
4
40.00
4.00

รวมประเภทวิชา
19
19
10
52.63
5.26

รวมระดับ ปวส.
53
53
27
50.94
5.09

รวมทั้งสิ้น
154
144
66
45.83
4.58

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมากกว่า 1 รายวิชา ให้นาค่าที่ได้ของแต่ละรายวิชามาหารแล้วนาค่านั้นเป็นเกณฑ์
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต้องปรับปรุง
ต้อง
พอใช้
เร่งด่วน
ปรับปรุง
2.51-3.50 1.51-2.50 0.00-1.50



(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง )
ตาแหน่ง........ครูผู้ชว่ ย.............
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๑/๑.๗/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แหล่งข้อมูล งานทะเบียน
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษาแรกเข้าหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๕ ปีการศึกษาแรกเข้าหลักสูตร ปวส. ๒๕๕๖
ลาดับ

๑
๒
๑
๒
๓

๑
๒

หลักสูตร/
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.๓
ประเภทวิชา...อุตสาหกรรม...
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟูากาลัง
รวมสาขาวิชา อุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมสาขาวิชา พณิชยกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชา...อุตสาหกรรม...
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเครื่องกลไฟฟูา
รวมสาขาวิชา อุตสาหกรรม

จานวนผู้เรียนแรก

จานวน

ร้อยละ

ค่า
คะแนน

๗๓
๖๓
๑๓๖

๔๒
๓๑
๗๓

๕๗.๕๓
๔๙.๒๑
๕๓.๖๘

๓.๖๐
๓.๐๘
๓.๓๕

๑๒
๑๑
๓๓
๕๖

๖
๕
๑๙
๓๐

๕๐
๔๕.๔๕
๕๗.๕๘
๕๓.๕๗

๓.๑๓
๒.๘๔
๓.๖๐
๓.๓๕

๑๙
๒๑
๔๐

๑๙
๑๙
๓๘

๑๐๐
๙๐.๔๘
๙๕

๖.๒๕
๕.๙๔
๕.๙๔

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

๔.๕๑-๕.๐๐

๓.๕๑-๔๕๐

๒.๕๑-๓.๕๐

๑.๕๑-๒.๕๐

๐.๐๐-๑.๕๐
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หลักสูตร/
ลาดับ
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชา...พณิชยการ...
๑ สาขางานการบัญชี
๒ สาขางานการตลาด
๓ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชา พณิชยกรรม
รวมระดับ ปวช.
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียนแรก

จานวนผู้แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
=
จานวนผู้สาเร็จกรศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น =
ร้อยละ =

จานวน

๕
๘
๑๓
๒๖
๖๖
๒๕๘

๓
๖
๑๐
๑๙
๕๗
๑๖๐

ร้อยละ

ค่า
คะแนน

๖๐
๗๕
๗๖.๙๒
๗๓.๐๘
๘๖.๓๖
๖๒.๐๒

.....๒๕๘.....คน
.....๑๖๐.....คน

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น X ๑๐๐
จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

สูตรคานวณ
ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา X ๕
๘๐

๓.๗๕
๔.๖๙
๔.๘๑
๔๕๗
๕.๔๐
๓.๘๘

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

๔.๕๑-๕.๐๐

๓.๕๑-๔๕๐

๒.๕๑-๓.๕๐

๑.๕๑-๒.๕๐

๐.๐๐-๑.๕๐
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
(  ) ดี
( ) พอใช้

ค่าคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐
( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นายสมบูรณ์ ทิพย์มุณี )
ตาแหน่ง........ครูผู้ชว่ ย.............
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๑/๑.๘/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
ลาดับ

หลักสูตร

จานวนผู้เรียน
ประกอบอาชีพ
ทางานในสถาน
ที่สาเร็จ
ศึกษาต่อ
รวม
อิสระ
ประกอบการ
ดีมาก
การศึกษาในปี
การศึกษาที่ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ร้อยละ
ผ่านมา
๘๐ ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ร้อยละ
๗๐-๗๙.๙๙

ปวช.
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม

๑
๒
๑
๒
๓

สาขาช่างยนต์
สาขาไฟฟูากาลัง
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาการบัญชี
สาขาการขาย
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวช.
ปวส.





๒๒
๓๘
๖๐

๑
๑

๔.๕๕
๑.๖๗

๒
๕
๗

๙.๐๙
๑๓.๑๖
๑๑.๖๗

๑๗
๓๓
๕๐

๗๗.๒๗
๘๖.๘๔
๘๓.๓๓

๒๐
๓๘
๕๘

๙๐.๙๑
๑๐๐
๙๖.๖๗

๗
๑๗
๓๒
๙๒

๑
๑
๒

๑๔.๒๙
๓.๑๓
๒.๑๗

๓
๒
๑๑
๑๖
๒๓

๔๒.๘๖
๒๕
๖๔.๗๑
๕๐
๒๕

๑
๖
๖
๑๓
๖๓

๑๔.๒๙
๗๕
๓๕.๒๙
๔๐.๖๓
๖๘.๔๘

๕
๘
๑๗
๓๐
๘๘

๗๑.๔๓
๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๗๕
๙๕.๖๕






๒
๖
๘

๑
๑
๒

๕๐
๑๖.๖๗
๒๕

๑
๕
๖

๕๐
๘๓.๓๓
๗๕

-

-

๒
๖
๘

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐







ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม

๑
๒

สาขาช่างยนต์
สาขาไฟฟูากาลัง
รวมประเภทวิชา

ต้อง
ต้องปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ร้อยละ
ร้อยละ
ต่ากว่า
๖๐-๖๙.๙๙ ๕๐-๕๙.๙๙ ร้อยละ ๓๕
พอใช้
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ลาดับ

๑
๒
๓

จานวนผู้เรียน
ที่สาเร็จ
ประกอบอาชีพ
ทางานในสถาน
การศึกษาในปี
อิสระ
ประกอบการ
การศึกษาที่
ผ่านมา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

หลักสูตร

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

๖
๔
๒
๑๒
๒๐
๑๑๒

๒
๔

๑๐
๓.๕๗

๕
๓
๘
๑๔
๓๗

๘๓.๓๓
๗๕
๖๖.๖๗
๗๐
๓๔๓.๐๔

เกณฑ์การตัดสิน
ต้อง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เร่งด่วน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ต่ากว่า
๘๐ ขึ้นไป ๗๐-๗๙.๙๙ ๖๐-๖๙.๙๙ ๕๐-๕๙.๙๙ ร้อยละ ๓๕
ศึกษาต่อ

๑
๒
๓
๓
๖๖

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา =
.....๑๑๒.....คน
ร้อยละ =

๑๖.๖๗
๑๐๐
๒๕
๑๕
๕๘.๙๓

รวม

๖
๓
๒
๑๑
๑๙
๑๐๗

=

ต้อง
ปรับปรุง

๑๐๐
๗๕
๑๐๐
๙๑.๖๗
๙๕
๙๕.๕๔








....๑๐๗......คน

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี X ๑๐๐
จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ .....๙๕.๕๔......
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙
ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙
ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐

( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง )
ตาแหน่ง..........ครูผู้ช่วย................
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

64
แบบ ม.๑/๑.๙/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการหรือผู้รับบริการที่ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

ที่

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

จานวนของสถานประกอบการ
ร้อยละของสถาน
เกณฑ์การตัดสิน
หน่วยงานและผู้รับบริการที่
ประกอบการ
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
มีผลการประเมินความ
หน่วยงานและผู้รับบริการที่มี ปฏิบตั ิตาม
ประเด็น (๑)
ประเด็น (๑)
ประเด็น (๑)
ประเด็น (๑)
ประเด็น
พึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
ผลการประเมินความพึงพอใจ และมีผลตาม (๕) และมีผลตาม (๔) และมีผลตาม (๓) และมีผลตาม (๒)
สถาน
(๑)
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
ประกอบการ/
ผู้รับบริการ
สถาน
สถาน
หน่วยงาน
ผู้รับ
ผู้รับ
ประกอบการ
ประกอบการ
๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน
๒ คะแนน ๑ คะแนน
บริการ
บริการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน

ปวช.
๑
๒

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขายานยนต์

สาขาไฟฟูากาลัง
รวมประเภทวิชา

๒
๕
๗

๑
๑

๒
๕
๗

๑
๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐





๒
๓
๑๑
๑๖
๒๓

๑
๑
๒

๒
๓
๑๑
๑๖
๒๓

๑
๑
๒

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐







๑

๑

๑

๑

๑๐๐

๑๐๐



ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

๑
๒
๓

๑

สาขาการขาย
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชา
รวม ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขายานยนต์
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จานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

ที่

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

๒

เครื่องกลไฟฟูา
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

๑
๒
๓

สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาพัฒนาเว็บเพจ
รวมประเภทวิชา
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนของสถานประกอบการ
ร้อยละของสถาน
เกณฑ์การตัดสิน
หน่วยงานและผู้รับบริการที่
ประกอบการ
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
มีผลการประเมินความ
หน่วยงานและผู้รับบริการที่มี ปฏิบตั ิตาม
ประเด็น (๑)
ประเด็น (๑)
ประเด็น (๑)
ประเด็น (๑)
ประเด็น
พึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
ผลการประเมินความพึงพอใจ และมีผลตาม (๕) และมีผลตาม (๔) และมีผลตาม (๓) และมีผลตาม (๒)
สถาน
(๑)
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
ประกอบการ/
ผู้รับบริการ
สถาน
สถาน
หน่วยงาน
ผู้รับ
ผู้รับ
ประกอบการ
ประกอบการ
๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน
๒ คะแนน ๑ คะแนน
บริการ
บริการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
๕
๑
๕
๑
๑๐๐
๑๐๐

๖
๒
๖
๒
๑๐๐
๑๐๐

๓
๕
๘
๑๔

๒
๔๑

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้

๓
๕
๘
๑๔

๒
๔๑

( ) ต้องปรับปรุง

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐







( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นายสิทธิชัย ครุนันท์ )
ตาแหน่ง........ครูผู้ช่วย....................
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๒/๒.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเภทวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟูา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร
มี
ไม่มี








พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ
มี






-

ไม่มี

ทดลองใช้หลักสูตร
มี








ประเมินหลักสูตร

ไม่มี

มี








ไม่มี

นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ไปใช้
มี








รวม
ร้อยละ

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (๑) – (๔) ไม่เกิน ๓ ปีไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






รวมปฏิบัติ
ครบ

ไม่มี






๖
๘๕
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นายวัตรธนา อังคุนันท์ )
ตาแหน่ง..........ครูผชู้ ่วย............
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๒/๒.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สาขาวิชา/สาขางาน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟูา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวม

จานวนครู
จัดทาแผนการจัดการ
ทั้งหมด
เรียนรู้ครบตาม
คุณภาพ
๗
๗
๘
๘
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๔
๔
๖
๖

เกณฑ์การประเมินแผนกวิชา
ร้อยละ
ของครู
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙

ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙

ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙

ต่ากว่าร้อยละ ๕๐









ประเด็นการพิจารณา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐-๕๙๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐-๖๙๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐-๗๙๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

๒
๓
๔
๕

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) แลมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้บันทึก
( นายวัตรธนา อังคุนันท์ )
ตาแหน่ง..........ครูผชู้ ่วย............
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

70
แบบ ม.๕/๕.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ลาดับ

สาขาวิชา/สาขางาน

จัดประกวด

จัดจานวนผู้เรียน
ตามเกณฑ์

-

ผลงาน
ทั้งหมด

ใช้ใน
สถานศึกษา
()

๓๐
๓๐
๓๓

๑๐
๑๐
๑๑





๑๐
๒๐
๒๐

๕
๑๐
๑๐
๕๖
๑๐๐





จานวนผลงาน
ใช้ประโยชน์หรือรางวัลระดับสูงสุด
เผยแพร่
สาธารณชน
ชุมชน
จังหวัด
ภาค
ชาติ
()
()
()
()
()

ปวช.
๑
๒
๓
๑
๒
๓

ช่างยนต์
ช่างไฟฟูา
พณิชยการ
ปวส.
เทคนิคยานยนต์
เครื่องกลไฟฟูา
พณิชยการ
รวม
ร้อยละ
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ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
๑
๒

ประเด็นการพิจารณา

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หืองานวิจัย
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี
จานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.๓ จานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปวส. ๒ จานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
๓
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมด
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
๔
สถานศึกษาได้นาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อ
๕
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






(ลงชื่อ)................................................................ผู้บันทึก
( นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๒/๒.๓/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟูา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวม
ร้อยละ

จานวนครู
ทั้งหมด
๗
๘
๓
๓
๒
๔
๖
๓๓

สอบตาม
แผนฯ
()







๓๓
๑๐๐

จานวนครูที่ปฏิบัติ
สรุปใช้สื่อ บันทึก ทาวิจัย
เหมาะสม หลังสอน
()
()
()





















๓๓
๓๓
๓๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๐

นาผลวิจัย
ไปใช้
()







๒๐
๙๐

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให้ครูแต่ละ
คนทาบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

๒
๓
๔
๕

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี
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ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายวัตรธนา อังคุนันท์ )
ตาแหน่ง..........ครูผชู้ ่วย............
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

74
แบบ ม.๒/๒.๔/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

แผนกวิชา

ช่างยนต์
ช่างไฟฟูา
เทคนิคพื้นฐาน
การตลาด
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
รวม
ร้อยละ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จานวนครู
ทั้งหมด

๗
๘
๓
๓
๒
๔
๖
๓๓
๑๐๐

แจ้งเกณฑ์
วัดผล
ก่อนเรียน







๓๓
๑๐๐

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

จานวนครูที่ปฏิบัติ
วัดผลตาม วัดผล ผู้เรียนมี
แผนการ หลาก ส่วนร่วม
จัดการ
หลาย
เรียนรู้





















๓๓
๓๓
๓๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์ )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

นาผลไป ปฏิบัติครบ
พัฒนา ทุกประเด็น
ผู้เรียน







๓๐
๙๐








๓๐
๙๐
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แบบ ม.๒/๒.๕/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

แผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟูา
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ร้อยละ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ร่วมมือกับ
สถาน
จัดปฐมนิเทศ
ประกอบการ
()
()










๕
๕
๑๐๐
๑๐๐

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

การปฏิบัติ
วัดผลร่วมกับ สัมมนา ปฏิบัติครบทุก
นิเทศฝึกงาน
สถาน
การฝึกงาน
ประเด็น
ประกอบการ
()
()
()
()




















๕
๕
๕
๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายสิทธิชัย ครุนันท์ )
ตาแหน่ง.....ครูผู้ชว่ ย.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๓/๓.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑
๒

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กาหนดในกฎหมายที่
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน

๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี (  ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางเพชรภาภรณ์ สีมาพล )
ตาแหน่ง.....ครูผู้ชว่ ย.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี
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แบบ ม.๓/๓.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






78

แบบ ม.๓/๓.๓/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑
๒

สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)................................................................ผู้บันทึก
( นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...
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แบบ ม.๓/๓.๔/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑
๒

สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อย ภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง
สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายสิทธิชัย ครุนันท์ )
ตาแหน่ง........ครูผู้ช่วย............
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






80
แบบ ม.๓/๓.๕/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ และข้อมูลอื่นจาเป็นสาหรับสถานศึกษา
ที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ปูองกันการสูญหายของข้อมูล
สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางสาวณปภัช ไชยศรีสังข์ )
ตาแหน่ง.........ครูอัตราจ้าง..........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






81
แบบ ม.๓/๓.๖/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่
สาคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ผลการปฏิบัติงาน
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์







ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ).................................................ผู้บันทึก
( นายคมศิลป์ อินทร์แสง )
ตาแหน่ง.......ครูอัตราจ้าง........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

82
แบบ ม.๓/๓.๗/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ผลการปฏิบัติงาน
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน

สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ


เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ประเด็นการพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์ )
ตาแหน่ง......ครูชานาญการ.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

83
แบบ ม.๓/๓.๘/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี
๑
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
๒
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

๓
สถานศกึษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๔
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

๕
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)................................................................ผู้บันทึก
( นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

84
แบบ ม.๓/๓.๙/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ )
ตาแหน่ง.........ครู..........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






85
แบบ ม.๓/๓.๑๐/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางสารี ผ่องสุวรรณ์ )
ตาแหน่ง......พนักงานราชการ.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






86
แบบ ม.๓/๓.๑๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ผลการปฏิบัติงาน
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าผลผลิต ผลงานจาการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ

เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ

ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ

ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ประเด็นการพิจารณา

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางเพชรภาภรณ์ สีมาพล )
ตาแหน่ง......ครูผชู้ ่วย.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

87
แบบ ม.๓/๓.๑๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี

๑
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ

๒
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนสาขางานที่เปิดสอน

๓
สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง

๔
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ รายการ

๕
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางสาวสายฝน อินอ่วม )
ตาแหน่ง........พนักงานราชการ.........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

88
แบบ ม.๔/๔.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ
/กิจกรรม ต่อปี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการ
ประเมินผลเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

มี


การดาเนินการ
ไม่มี สรุปผลการดาเนินการ



๕ (โครงการ/กิจกรรม)



ร้อยละ ๑๐๐



ร้อยละ ๖๓



ร้อยละ ๔.๑๒

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่ )
ตาแหน่ง......พนักงานราชการ.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

89
แบบ ม.๕/๕.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

แผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟูา
เทคนิคพื้นฐาน
พาณิชยการ
สามัญสัมพันธ์
รวม
ร้อยละ

จานวนครู
ทั้งหมด
๖
๖
๒
๘
๗
๒๙
๑๐๐

จานวน
ครูจัดทา
ผลงาน
๖
๖
๒
๘
๗
๒๙

จานวน
ใช้ใน
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์หรือรางวัลระดับสูงสุด
ผลงาน สถานศึกษา สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ
ทั้งหมด
()
()
()
()
() ()
๖




๖






๒


๘




๗



๒๙

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
๓
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์
๔
สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕
สถานศึกษาดาเนินการให้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)................................................................ผู้บนั ทึก
( นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค )
ตาแหน่ง.....พนักงานราชการ.....
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ใช่






ไม่ใช่

90
แบบ ม.๖/๖.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ลาดับ

แผนกวิชา

๑

ทุกแผนก (รวม ๕ แผนกวิชา)

จานวน
โครงการ
๑

จานวนครู/บุคลากร
ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ
๓๑
๓๑
๑๐๐

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ
๔๖๒
๔๐๐
๘๕.๕๘

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕
โครงการ กิจกรรม
๒
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
๓
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลกาประเมิน
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐

ใช่










ไม่ใช่

91
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ )
ตาแหน่ง........ครู..........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

92
แบบ ม.๖/๖.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

แผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างไฟฟูากาลัง
คอมพิวเตอร์
การบัญชี
การตลาด

จานวน
โครงการ
๑
๑
๑
๑
๑

จานวนครู/บุคลากร
ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ
๖
๖
๑๐๐
๗
๗
๑๐๐
๒
๒
๑๐๐
๒
๒
๑๐๐
๓
๓
๑๐๐

ทั้งหมด
๑๙๗
๒๕๐
๘๖
๔๐
๔๗

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
๑
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ
๔
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ )
ตาแหน่ง........ครู..........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

จานวนผู้เรียน
เข้าร่วม
๑๗๘
๒๓๖
๘๒
๓๖
๔๓

ใช่






ร้อยละ
๙๐.๓๕
๙๔.๔๐
๙๕.๓๔
๙๐
๙๑.๔๘

ไม่ใช่

93
แบบ ม.๖/๖.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลาดับ
๑
๒
๓
ถ
๕

แผนกวิชา
งาน/ฝ่าย
พัฒนากิจการฯ
พัฒนากิจการฯ
วิชาการ
พัฒนากิจการฯ
พัฒนากิจการฯ

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
๑

จานวนโครงการ

จานวนครู/บุคลากร
ทางการศึกษา

ทั้งหมด
ประกวดร้องเพลง
๓๑
ประกวดโฟล์คซอง
๓๑
ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
๑๒
กีฬาสีภายใน
๕๗
กีฬาพื้นฐาน
๕๗

เข้าร่วม
๓๑
๓๑
๑๐
๕๗
๕๗

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๘๓.๓
๑๐๐
๑๐๐

ผลการ
ประเมิน
โครงการ

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด
๑๕๐
๑๕๐
๖๘
๔๖๒
๔๖๒

เข้าร่วม
๑๒๘
๑๒๘
๕๑
๔๐๒
๔๐๒

ร้อยละ
๘๕.๓๓
๘๕.๓๓
๗๕
๘๗.๐๑
๘๗.๐๑

ประเด็นการพิจารณา

สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ
๔
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕
สถานศึกษามีการประเมินความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านกรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑

๓.๕๑
๓.๕๑
๔.๓
๓.๖๕
๓.๖๕

ใช่






ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ไม่ใช่

94
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ )
ตาแหน่ง........ครู..........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

95
แบบ ม.๖/๖.๔/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปประเด็นความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๐๐
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ใช่
๑
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๒
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
๓
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
๔
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ

การปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ )
ตาแหน่ง........ครู..........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ไม่ใช่
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แบบ ม.๗/๗.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ).................................................ผู้บันทึก
( นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร )
ตาแหน่ง.......พนักงานราชการ........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี
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แบบ ม.๗/๗.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๕
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จานวน
ตัวบ่งชี้
ทั้งหมด

จานวนตัวบ่งชี้ทีได้
ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

๘
๕

๕
๕

๓
-

-

-

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
-

๑๒
๑
๒

๑๐
๒

๑
-

๑
-

-

-

๔

๔

-

-

-

-

๒
๓๔

๒
๒๘

๔

๑

-

-

เกณฑ์การตัดสิน
๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๒๔-๓๓ ตัวบ่งชี้
๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี้
๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า ๑๒ ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ).................................................ผู้บันทึก
( นางสาวสุรีรัตน์ อ่วมมีเพียร )
ตาแหน่ง.......พนักงานราชการ........
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๘...

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

98
แบบ ม.๘/๘.๑/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี
๑
สถานศึกษามีการจัดทาแผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ

สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒
สถานศึกษามีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
๓
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี

๔
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง
๕
สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประจาปี
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายกฤษดา กนกอนันต์ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

99
แบบ ม.๘/๘.๒/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
จานวนการนาหลักสูตรรายวิชาที่
จานวนรายวิชา
พัฒนาไปใช้ ภายใน ๒ ปี
ลาดับ
แผนกวิชา
ทั้งหมด
มี
ไม่มี
๑
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑ รายวิชา

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวมทิ้งสิ้น
ร้อยละของจานวนการนาหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้ในการจัดการฝึกอบรม
= จานวนรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้ในการการฝึกอบรม
จานวนรายวิชาทั้งหมด

X ๑๐๐

ร้อยละ = .......๑๐๐...........
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายกฤษดา กนกอนันต์ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

100
แบบ ม.๘/๘.๓/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวนแผน

สาขาวิชา/สาขา
จัดการเรียนรู้ที่
ลาดับ
จานวน จัดทาครบทุก
งาน

ดีมาก
ร้อยละ ร้อยละ ๘๐

ประเด็น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คอมพิวเตอร์

๑



๑๐๐



รวมทั้งสิ้น

๑



๑๐๐



เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ดี

พอใช้

ร้อยละ
๗๐-๗๙.๙๙

ร้อยละ
๖๐-๖๙.๙๙

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) แลมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ร้อยละ
เร่งด่วน
๕๐-๕๙.๙๙
ร้อยละ ๕๐

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายกฤษดา กนกอนันต์ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

101
แบบ ม.๘/๘.๔/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่ละคนจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นมีการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม
ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนาผลการจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายกฤษดา กนกอนันต์ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี
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แบบ ม.๘/๘.๕/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
มี
ไม่มี
๑
สถานศึกษามีแผนการ โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒
สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร

หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓
สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

103
แบบ ม.๘/๘.๖/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

รวม

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การประเมิน

จานวนครู
ที่ได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ

๔

๓

๗๕

๔

๓

๗๕

จานวน
ครู

ค่า
คะแนน

ดีมาก

ดี

พอใช้

๓.๕๑-๔.๕๐

๒.๕๑-๓.๕๐

๔.๖๒

๔.๕๑-๕.๐๐


๔.๖๒



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

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ต้อง
ปรับปรุง
๑.๕๑-๒.๕๐

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
๐.๐๐-๑.๕๐
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แบบ ม.๘/๘.๗/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
งบดาเนินการ ๙๙,๙๗๔ บาท
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

รวม

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การประเมิน
จานวนรายจ่าย
ต้อง
ด้านวัสดุฝึก
ดี
ม
าก
ดี
พอใช้
ร้อยละ
ปรับปรุง
อุปกรณ์ สื่อการ
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
สอนฯ ค่าตอบแทน
ขึ้นไป
๓๕-๓๙.๙๙ ๓๐-๓๔.๙๙ ๒๕-๒๙.๙๙
๙๙,๙๗๔
๓๓.๙


๙๙,๙๗๔



๓๓.๙

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) แลมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นางเพชรภาภรณ์ สีมาพล )
ตาแหน่ง......ครูผชู้ ่วย.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ต่ากว่า
ร้อยละ ๒๕
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แบบ ม.๘/๘.๘/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐
ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมที่
ออกกลางคัน

จานวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
คงเหลือ

ลาดับ

แผนกวิชา

จานวนผู้
ลงทะเบียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คอมพิวเตอร์

๒๒

๓

๑๙

รวม

๒๒

๓

๑๙

จานวนผ่านเกณฑ์
จานวนผู้เข้ารับการ ร้อยละ
ฝึกอบรมที่มี
คะแนนการ
ฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑๙
๑๐๐

๑๙

๑๐๐

ค่า
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
๔.๕๑๕.๐๐

๕



๕



๓.๕๑๔.๕๐

๒.๕๑๓.๕๐

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
X ๑๐๐
จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน

ร้อยละ = .....๑๐๐.....
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตร =

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
๘๐

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

X ๕

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

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑.๕๑๒.๕๐

๐.๐๐๑.๕๐
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ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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แบบ ม.๘/๘.๙/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวนผู้
ลงทะเบียน

จานวน
ผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรม

ลาดับ

แผนกวิชา

จานวน
รายวิชา

๑

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑

๒๒

๑๙

๘๖.๓๖

๕.๓๙

๑

๒๒

๑๙

๘๖.๓๖

๕.๓๙

รวม

เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ

ค่า
คะแนน

๔.๕๑-๕.๐๐



๓.๕๑-๔.๕๐

๒.๕๑-๓.๕๐

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผูส้ าเร็จการฝึกอบรม
X ๑๐๐
จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่น

ร้อยละ = .....๘๖.๓๖.....
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตร =

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
๘๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

X ๕

ค่าคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...

๑.๕๑-๒.๕๐

๐.๐๑-๑.๕๐
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แบบ ม.๘/๘.๑๐/สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ
๑
๒

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

จานวนรายวิชา
ที่สอน

ระดับความพึงพอใจ
(ค่าเฉลี่ย)

ดีมาก

๑

๔.๓๓



ดี

เกณฑ์การตัดสิน
พอใช้
ต้อง
ต้องปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

รวม

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึก
( นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ )
ตาแหน่ง......ครูพิเศษสอน.......
วันที่.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๙...
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ตอนที่ ๔
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๑
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕
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๔.๑.๒

๔.๑.๓
๔.๑.๔

๔.๑.๕

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................
มาตรฐานที่........-........ตัวบ่งชีท้ ี่.........-..................

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในอนาคตเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ เ ปู า หมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
๔.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักเรียนแผนกไฟฟูากาลัง
๔.๒.๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ๕๑๐๑ , ๕๑๐๓ , ๕๑๑๒ แผนกไฟฟูากาลัง
๔.๒.๓ โครงการจัดทาฝูาห้องเรียนร่วม แผนกไฟฟูากาลัง ๕๑๐๕
๔.๒.๔ โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟูากาลัง ห้อง ๕๑๐๖
๔.๒.๕ โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟูา
๔.๒.๖ โครงการเปลี่ยนแผงไม้อัดบูธฝึกเดินสายไฟฟูา
๔.๒.๗ โครงการซ่อมแซมห้อง ๕๒๐๑
๔.๒.๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาห้องเรียน ๕๒๐๑
๔.๒.๙ โครงการจัดโต๊ะเก้าอี้และปรับปรุงทาสีห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๑๐ โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือในแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๑๑ โครงการปรับปรุงห้องเครื่องมือแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๑๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียนไฟฟูารถยนต์ของแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๑๓ โครงการซ่อมโต๊ะเรียนในแผนกช่างยนต์
๔.๒.๑๔ โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกของแผนกวิชาช่างยนต์
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๔.๒.๑๕ โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีชั้นบนแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๑๖ โครงการติดตั้งแผ่นฝูาเพดานทีบาร์และโคมไฟ
๔.๒.๑๗ โครงการติดตั้งแผ่นฝูาเพดานทีบาร์ห้องเรียนทฤษฎีชั้นล่าง
๔.๒.๑๘ โครงการศึกษาดูงานของแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๑๙ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๒๐ โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ของแผนกวิชาช่างยนต์
๔.๒.๒๑ โครงการวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
๔.๒.๒๒ โครงการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดห้องเรียน ๒๒๐๔ , ๒๒๐๕ , ๒๒๐๖
๔.๒.๒๓ โครงการโปรเจคเตอร์สาหรับสื่อการสอน
๔.๒.๒๔ โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
๔.๒.๒๕ โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ ห้องเรียน ๒๒๐๕
๔.๒.๒๖ โครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ๒๕๕๘ ประจาปี
๔.๒.๒๗ โครงการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
๔.๒.๒๘ โครงการขออนุมัติจัดซื้อตู้โชว์ผลงานนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
๔.๒.๒๙ โครงการขออนุมัติจัดซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพโปรเจคเตอร์ประจาห้องเรียนทฤษฎี
แผนกวิชาช่างเทคนิค
๔.๒.๓๐ โครงการสื่อเครื่องขยายเสียงประจาโรงฝึกงานห้องเรียนทฤษฎีและห้องเขียนแบบแผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
๔.๒.๓๑ โครงการขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ประจาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
๔.๒.๓๒ โครงการขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ห้องพักครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
๔.๒.๓๓ โครงการปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
๔.๒.๓๔ โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียน
๔.๒.๓๕ โครงการซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ
๔.๒.๓๖ โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์
๔.๒.๓๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้อง ๒๑๐๑ , ๒๒๐๑ ,
๒๒๐๒ ห้อง Internet)
๔.๒.๓๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๒๐๒
๔.๒.๓๙ โครงการอบรมนักเรียนสร้างเว็บไซต์
๔.๒.๔๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔.๒.๔๑ โครงการประกวดแข่งขันโครงการนักเรียนระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ แผนกคอมพิวเตอร์
๔.๒.๔๒ โครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์
๔.๒.๔๓ โครงการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๒๐๒
๔.๒.๔๔ โครงการศึกษาดูงานแผนกคอมพิวเตอร์
๔.๒.๔๕ โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด ห้องเรียน ๒๓๑๐
๔.๒.๔๖ โครงการจัดหาเครื่องขยายเสียง ประจาห้องเรียนหมายเลข ๒๓๑๐
๔.๒.๔๗ โครงการเชิญวิทยากรภายนอก (งานพัฒนาครูและผู้เรียน)
๔.๒.๔๘ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๒.๔๙ โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๔.๒.๕๐ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์
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๔.๒.๕๑ โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๔.๒.๕๒ โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET)
๔.๒.๕๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุสานักงาน
๔.๒.๕๔ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๔.๒.๕๕ โครงการกันสาดแผงอลูมิเนียม
๔.๒.๕๖ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร
๔.๒.๕๗ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
๔.๒.๕๘ โครงการจัดทาเอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบันทึกความร่วมมือ
๔.๒.๕๙ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกงาน
๔.๒.๖๐ โครงการพัฒนาศักยภาพครูในสถานประกอบการ
๔.๒.๖๑ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔.๒.๖๒ โครงการรองรับการประเมินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศประจาปี ๒๕๕๘
๔.๒.๖๓ โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายระบบ ศธ.๐๒
๔.๒.๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ all in one
๔.๒.๖๕ โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ
๔.๒.๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานทะเบียน
๔.๒.๖๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานทะเบียน
๔.๒.๖๘ โครงการจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา
๔.๒.๖๙ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ
๔.๒.๗๐ โครงการอาหารว่างและปูายไวนิลในการประชุม – ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาระบบ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
๔.๒.๗๑ โครงการจัดทาวารสารวิทยาลัย
๔.๒.๗๒ โครงการจัดทาปูายไวนิล และคัตเอ้าท์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
๔.๒.๗๓ โครงการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
๔.๒.๗๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์
๔.๒.๗๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ (อศจ.)
๔.๒.๗๖ โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
๔.๒.๗๗ โครงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟูาที่ห้องเรียน ๒๑๐๖
๔.๒.๗๘ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๗๙ โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
๔.๒.๘๐ โครงการผลิตน้าดื่มตาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๔.๒.๘๑ โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อสารพร้อมแม่ข่าย (สาหรับงานอาคารสถานที่)
๔.๒.๘๒ โครงการแสง สี และไฟประดับเวที
๔.๒.๘๓ โครงการปรับปรุงแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ
๔.๒.๘๔ โครงการจัดซื้อศาลาทรงไทย
๔.๒.๘๕ โครงการจัดซื้อที่นั่งม้าหินอ่อน
๔.๒.๘๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกหน้าโรงอาหาร
๔.๒.๘๗ โครงการปูหญ้าบริเวณตึกอานวยการ
๔.๒.๘๘ โครงการตัดแต่งต้นไม้

113
๔.๒.๘๙ โครงการจัดซื้อนั่งร้าน
๔.๒.๙๐ โครงการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีถังดับเพลิงประจาปี
๔.๒.๙๑ โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเมททัลชีท (โครงการพิเศษ)
๔.๒.๙๒ โครงการจัดซื้อชุดสุขภัณฑ์ บริเวณตึกวิทยบริการ
๔.๒.๙๓ โครงการไฟฟูาส่องสว่างบริเวณตึกวิทยบริการ
๔.๒.๙๔ โครงการจัดทาผ้าม่านเวทีหอประชุม
๔.๒.๙๕ โครงการกั้นห้องตึกวิทยบริการ
๔.๒.๙๖ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า , เลื่อยไฟฟูา
๔.๒.๙๗ โครงการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียน
๔.๒.๙๘ โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ งานอาคารและสถานที่
๔.๒.๙๙ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานบ้าน งานช่าง
๔.๒.๑๐๐ โครงการปรับปรุงห้องการเงิน
๔.๒.๑๐๑ โครงการติดแอร์ตึกวิทยบริการ
๔.๒๑๐๒ โครงการจัดซื้อที่วางรองเท้าและพรมเช็ดเท้า
๔.๒.๑๐๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้จัดเก็บเอกสาร โต๊ะ และเก้าอี้สานักงาน
๔.๒.๑๐๔ โครงการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาปี
๔.๒.๑๐๕ โครงการจัดซื้อไม้อัดพร้อมชุดธงประดับตามเทศกาล และจัดทาพระบรมฉายาลักษณ์
๔.๒.๑๐๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาเพดานห้องเรียน และหน้าต่างตึกพาณิชยการ
๔.๒.๑๐๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสหการและพนักงานขายของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๔.๒.๑๐๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการปลูกต้นไม้
๔.๒.๑๐๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร้อมบดอัดบริเวณตึกวิทยบริการ
๔.๒.๑๑๐ โครงการปรับปรุงระบบปะปา
๔.๒.๑๑๑ โครงการปรับปรุงไฟฟูา
๔.๒.๑๑๒ โครงการปรับปรุงห้องน้า ห้องส้วม
๔.๒.๑๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารสาหรับบริการงานเอกสาร
๔.๒.๑๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์สานักงาน
๔.๒.๑๑๕ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน
๔.๒.๑๑๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สานักงาน สาหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องอัดสาเนา
๔.๒.๑๑๗ โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ห้องงานบริหารงานทั่วไป
๔.๒.๑๑๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร งานการเงิน
๔.๒.๑๑๙ โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงิน GFMIS งานการเงิน
๔.๒.๑๒๐ โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน งานการเงิน
๔.๒.๑๒๑ โครงการจัดทาคู่มือและระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคลากรในวิทยาลัยฯ
๔.๒.๑๒๒ โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔.๒.๑๒๓ โครงการนิทรรศการวิชาการเพื่อการแนะแนว จุดประกายสายอาชีพ (Open house)
๔.๒.๑๒๔ โครงการปัจฉิมนิเทศและแนวแนวการศึกษา
๔.๒.๑๒๕ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
๔.๒.๑๒๖ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it Center)
๔.๒.๑๒๗ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
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๔.๒.๑๒๘
๔.๒.๑๒๙
๔.๒.๑๓๐
๔.๒.๑๓๑
๔.๒.๑๓๒
๔.๒.๑๓๓
๔.๒.๑๓๔
๔.๒.๑๓๕
๔.๒.๑๓๖
๔.๒.๑๓๗
๔.๒.๑๓๘
๔.๒.๑๓๙
๔.๒.๑๔๐
๔.๒.๑๔๑
๔.๒.๑๔๒
๔.๒.๑๔๓
๔.๒.๑๔๔
๔.๒.๑๔๕
๔.๒.๑๔๖
๔.๒.๑๔๗
๔.๒.๑๔๘
๔.๒.๑๔๙
๔.๒.๑๕๐
๔.๒.๑๕๑
๔.๒.๑๕๒
๔.๒.๑๕๓
๔.๒.๑๕๔
๔.๒.๑๕๕
๔.๒.๑๕๖
๔.๒.๑๕๗
๔.๒.๑๕๘
๔.๒.๑๕๙
๔.๒.๑๖๐
๔.๒.๑๖๑
๔.๒.๑๖๒
๔.๒.๑๖๓
๔.๒.๑๖๔
๔.๒.๑๖๕

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (อาเภอยิ้ม)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ปูกระเบื้อง
โครงการประชุมคณะกรรมการงานปกครองร่วมกับเครือข่ายตารวจและผู้นาชุมชน อบต./ทหาร
โครงการจัดทาคู่มือ กฎระเบียบ มาตรการในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนทีจะเข้ามาเรียน
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการเตรียมประกวดองค์การนักวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น
โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
โครงการนวสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู
โครงการสวดมนต์สุดสัปดาห์
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจาห้องพยาบาล
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
โครงการประกันอุบัติเหตุประจาปี
โครงการภูมิทัศน์ห้องพยาบาล
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในงานครูที่ปรึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานส่งเสริมผลิตผล การค้าปลีกและประกอบธุรกิจ
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประเภท ๙
โครงการปูายไวนิลและจัดแสดงนิทรรศการโครงการงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจาปี
โครงการจัดประกวดงานวิจิย นวัตกรรม โครงงาน โครงการอาชีพครูและนักเรียน
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๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
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ภาคผนวก

