รายงานการปฏิบัตงิ านและการประเมินตนเองส่ วนบุคคล
ของครูผ้สู อน
(Personal Self Assessment Report : PSAR)

โดย
ครู อญั ชรี ย ์ สรวงท่าไม้
แผนกวิชาการเลขานุการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานการปฏิบัติงานและผลประเมินตนเอง
เป็ นรายบุคคล
ของ

ครู อญั ชรี ย ์ สรวงท่าไม้
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครู ชานาญการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี

ผูต้ รวจบันทึก....................................................................................
(นางวรรณา ทองสุ ข)
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ

วันที่........................เดือน....................................พ.ศ................

คานา
เอกสารรายงานการประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติห น้า ที่ ต ามพระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และมาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติของข้าพเจ้าได้จดั ทาขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอน
และการปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่าย/งานของข้าพเจ้า ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ได้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะและคุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานการศึ กษาแห่ งชาติ ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัย อาชี วศึกษาสุ พรรณบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
รายงานพร้อมประเมินผลการทางานของข้าพเจ้า ว่าได้ปฏิบตั ิหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มาตรฐานการ
อาชี วศึกษา ตัวบ่งชี้ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ รายงานดังกล่ าวได้จดั ทาขึ้ นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามระดับ ตลอดจนเผยแพร่ ให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน ชุ มชนในสังคมได้ทราบผลการ
ปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของนักเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

ครู อญั ชรี ย ์ สรวงท่าไม้
ครู วิทยฐานะครู ชานาญการ
ปี การศึกษา 2556

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อนางสาวอัญชรี ย ์ สรวงท่าไม้.ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู ชานาญการ อายุ 51 ปี ปฏิบตั ิราชการเป็ น
เวลานาน 25 ปี ปฏิบตั ิการสอน / ชวเลขไทยเบื้องต้น / ชวเลขไทยประยุกต์/ บริ หารโครงการ / การจัดการ
สานักงาน / พัฒนางานสานักงาน / งานสารบรรณ / โครงการวิชาชีพ / ฝึ กงาน / สัมมนาการจัดการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี
วุฒิการศึกษา  เทียบเท่า/อนุปริ ญญา (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี ปี 2526
 ปริ ญญาตรี (บธ.บ) วิชาเอก การจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปี 2528
 ประโยควิชาชีพครู (ปวค.) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
 ปริ ญญาโท (ศศ.ม) วิชาเอก การศึกษาผูใ้ หญ่ วิชาโท การส่ งเสริ มการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพฯ ปี 2538

ที่
1

2

3
4
5
6
7

2. ข้ อมูลการปฏิบัติหน้ าที่ ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปี การศึกษา 2556
2.1 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 / 2556
ตาราง 1 แสดงจานวน วิชา ระดับชั้น จานวนห้อง/กลุ่ม จานวนคาบ จานวนผูเ้ รี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน
จานวนห้อง/ จานวน
วิชา
ระดับ ชั้น
กลุ่ม
คาบ
เข้าเรี ยน ผ่าน ไม่ผา่ น
หลักสู ตร ปวช./
วิชา ชวเลขไทยเบื้องต้น
2
เลขานุการ
4
106
106
สาขาวิชา การเลขานุการ
วิชาฝึ กงาน
3
เลขานุการ
17
33
32
พร. 1
สัปดาห์
หลักสู ตร ปวส
สาขาวิชา การจัดการทัว่ ไป
วิชา การจัดการสานักงาน
ปวส. 1 กาจัดการ
4
26
26
วิชา พัฒนางานสานักงาน
ปวส. 1 การจัดการ
4
26
26
วิชา บริ หารโครงการ
ปวส. 2 การจัดการ
4
22
22
กิจกรรมชมรมฯ
ปวส. 1 การจัดการ
2
26
26
วิชางานสารบรรณ
ปวช. 2/1 เลขานุการ
2
39
39
รวม
26 คาบ/
278
277
สัปดาห์

ที่
1

2
3

4
5

ภาคเรียนที่ 2 / 2556
ตาราง 1 แสดงจานวน วิชา ระดับชั้น จานวนห้อง/กลุ่ม จานวนคาบ จานวนผูเ้ รี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน
จานวนห้อง/ จานวน
วิชา
ระดับ ชั้น
กลุ่ม
คาบ
เข้าเรี ยน ผ่าน ไม่ผา่ น
หลักสู ตร ปวช./
วิชา ชวเลขประยุกต์
2/1
เลขานุการ
4
38
38
สาขาวิชา การเลขานุการ
2/2
เลขานุการ
4
28
28
โครงการวิชาชีพ
3/1
เลขานุการ
4
33
33
โครงการวิชาชีพ
3/2
เลขานุการ
4
32
32
หลักสู ตร ปวส
สาขาวิชา การจัดการทัว่ ไป
วิชา สัมมนาการจัดการ
ปวส. 2 กาจัดการ
4
22
22
กิจกรรมชมรมฯ
ปวช.2/1 เลขานุการ
2
38
38
รวม
62
224
224
2.2 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 /2556
ตารางที่ 2 แสดงรายวิชา ระดับชั้นปี จานวนผูเ้ รี ยน และจานวนผูเ้ รี ยนตามระดับของการวัดผล
ที่

รายวิชา

1 ชวเลขไทย
เบื้องต้น

ระดับ
ชั้นปี

ปวช.
2/1
2/2
2/1

2 งานสาร
บรรณ
5 การพัฒนา ปวส. 1
สานักงาน
6 การจัดการ ปวส. 1
สานักงาน
7 บริ หาร
ปวส. 2
โครงการ
เฉลี่ย

จานวน
ผูเ้ รี ยน

จานวนผูเ้ รี ยนตามระดับของการวัดผล
4

3.5

3

2.5

2

1.5

41

21

7

6

2

1

1

41

13

13

8

4

1

30

13

6

6

1

30

1

4

7

4

23

3

5

9

5

165

72

35

36

16

9

1

0 ขร พร
.

ขส.

2

1

1

3

1

3

2

8

1
11

2

1

มส.

ภาคเรียนที่ 2 /2556
ตารางที่ 2 แสดงรายวิชา ระดับชั้นปี จานวนผูเ้ รี ยน และจานวนผูเ้ รี ยนตามระดับของการวัดผล
ระดับ จานวน
ที่ รายวิชา
จานวนผูเ้ รี ยนตามระดับของการวัดผล
ชั้นปี ผูเ้ รี ยน
1 ชวเลข
ประยุกต์

ปวช.
2/1
2/2
3/1
3/2
ปวส. 2

39
28
34
33
22

4

3.5

3

2.5

2

24
8
33

6
7

3
1

2
3

3
9

2 โครงการ
3 โครงการ
3 สัมมนา
6
การจัดการ
เฉลี่ย
156 103
2.3 ด้ านงานกิจกรรม
ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ภาคเรี ยนที่ 1 / 2556
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

1.5

1

0

ขร พร
.

ขส.

1
1
1

8

5

3
8

ชั้น
ปวช. 2/1,2/2
การเลขานุการ
ปวส. 1-2 การจัดการ

12

3

จานวน
จานวน/
นักเรี ยน ครั้ง/ชัว่ โมง
108
2 ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ผ่าน
ร้อยละ
100

2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดจาปา

ปวช. 2,
การเลขานุการ
ปวส.1- 2
การจัดการ

108

2 ชัว่ โมง

100

3 กิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ยงั สถาน
ประกอบการ “ บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป” และ
ตลาดน้ าอโยธยา จ. พระนครศรี อยุธยา
4 กิจกรรมการสาธิ ตทาขนมปุยฝ้ าย

ปวช. เลขานุการ
ปวส. การจัดการ

236

7

100

ปวช. เลขานุการ
ปวส. การจัดการ

236

2

100

มส.

ที่

กิจกรรม

4 กิจกรรมการสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5 กิจกรรมการเชิ ญบุคคลภายนอกมาให้ความรู ้
เกี่ยวกับปั ญหาและแนวป้ องกันวิกฤตการ
ออกกลางคัน

6 โครงการพัฒนางานสานักงานตามสาขา
อาชีพ

ชั้น
ปวช. 2/1,2/2
การเลขานุการ
ปวส. 1-2 การจัดการ

จานวน
จานวน/
นักเรี ยน ครั้ง/ชัว่ โมง
108
2 ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ผ่าน
ร้อยละ
100

ปวช. 2,
การเลขานุการ
ปวส.1- 2
การจัดการ

108

2 ชัว่ โมง

100

ปวส. 2 การจัดการ
ทัว่ ไป

22

20

100

2.3 ด้ านงานกิจกรรม
ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ภาคเรี ยนที่ 2/2556
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

ชั้น

ปวช. 2/1, 2/2
ปวช. 3
ปวส. 2 กท..
2 กิจกรรมการให้บริ การวิชาชี พยังหน่วยงาน
ปวช. 3
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ปวส. 2
3 การเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู ้เกี่ยวกับ ปวช. 2/1, ปวส.
การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีสีสัน
2 การจัดการ
และ ปวส. 2 การ
บัญชี
4 กิจกรรมการพัฒนาชุมชน บริ เวณวัดจาปา จ. ปวช. 2/1, 2/2
สุ พรรณบุรี และอาคาร 1 ชั้น 4
ปวช. 3
ปวส. 2 กท..

จานวน
นักเรี ยน
146

จานวน/
ครั้ง/ชัว่ โมง
2

ผ่าน
ร้อยละ
100

98
22
88

36

100

3

100

146

2

100

2.4 หน้ าทีพ่ ิเศษอืน่ ๆ ได้ แก่
1) ครู ที่ปรึ กษาผูเ้ รี ยนสาขาวิชา การจัดการทัว่ ไป ระดับชั้นปี 2 มีจานวนผูเ้ รี ยน 22 คน
2) ปฏิบตั ิหน้าที่ครู
2.1 เป็ นครู เครื อข่ายชวเลขสัญจร ของสานักรายงานการประชุมและชวเลข สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
2.2 หนึ่งแสนครู ดี
2.3 ครู ดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2555
2.4 ครู ที่ปรึ กษาชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
2.5 ครู ผคู้ วบคุมนักเรี ยน นักศึกษาเพื่อประเมินคัดเลือกรางวัลพระราชทานประจาปี
2.6 การเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้
2.7 สรุ ปรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชาในมาตรฐานที่ 1, 4
2.8 ครู นิเทศนักเรี ยนฝึ กงาน
2.9 ผูป้ ระสานงานการนานักเรี ยน นักศึกษา ศึกษาดูงานยังสถานประกอบการ
2.10 ทาหน้าที่คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดร้องเพลงในการประชุมองค์การ และงานวัน
มหัศจรรย์วนั อาชีวะ
2.11 ครู ที่ปรึ กษาการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ ประเภทต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556
ของแผนกวิชา
2.12 ควบคุมนักเรี ยน นักศึกษาในการศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา ณ บริ ษทั อิชิตนั และ
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
2.13 เขียนบทความลงในวารสารวิทยาลัยฯ
2.14 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแทนนักเรี ยนที่เขียนบทความลงในวารสารวิทยาลัยฯ ทุกภาค
การศึกษา
3) หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่
3.1 ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
1. หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทาข้อมูล เอกสารงานประกันคุณภาพของแผนกวิชาการเลขานุการ
3. สรุ ปรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา ตามมาตรฐานที่ 4, 5, 6, 7
4. จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
5. จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7
6. ตรวจสอบข้อมูลและสรุ ปรายงานการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
7. จัดทาแบบฟอร์ มเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

8. การสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานระบบประกันคุณภาพภายใน
9. ให้บริ การข้อมูลกับทุกฝ่ าย
3.3 ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา
1. ทาหน้าครู ที่ปรึ กษาชมรมวิชาชีพการเลขานุการ ตลอดปี การศึกษา 2556
จานวน 30 กิจกรรม
2. กากับ ดูแล แนะนา นักเรี ยน นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทาน
3. ควบคุมนักเรี ยน นักศึกษาในการเข้ารับรางวัลต่าง ๆ
3.3 ฝ่ ายวิชาการ
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป ออกฝึ กประสบการณ์
ตรงยังสถานประกอบการภาครัฐ ชุมชน
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรายวิชาโครงการวิชาชีพ โดยกาหนดให้ผเู ้ รี ยนจัดทาโครงการ
ภายใต้การให้บริ การวิชาการ วิชาชีพ สู่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อาทิ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงเรี ยนวัดคูบวั องค์การบริ หารส่ วนตาบลจระเข้ใหญ่ โรงเรี ยน
วัดพิหารแดง และชุมชน ฯลฯ
2. จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 – 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 2 เรื่ อง
3. รายงานการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ เครื่ องทาลายเอกสารแบบ 3 in 1
3. การพัฒนาตนเอง
1) การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
 เน้นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น วิชาการจัดการสานักงาน
วิชาพัฒนางานสานักงาน และวิชาบริ หารโครงการ งานสารบรรณ (ภาคเรี ยนที่ 1) และวิชาสัมมนาการ
จัดการ ชวเลขประยุกต์ โครงการวิชาชีพ (ภาคเรี ยนที่ 2)
 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น วิชาชวเลขประยุกต์ วิชาการ
จัดการสานักงาน วิชาพัฒนางานสานักงาน และวิชาบริ หารโครงการ วิชาโครงการวิชาชีพ
 เน้นฐานสมรรถนะ วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น วิชาการจัดการสานักงาน วิชาพัฒนางานสานักงาน วิชา
บริ หารโครงการ วิชาสัมมนาการจัดการ วิชาโครงการวิชาชีพ วิชาชวเลขประยุกต์
2) ผลิตสื่ อ
2.1 จัดทาข้อมูลการนาเสนอรายวิชาบริ หารโครงการ การจัดการสานักงาน วิชาสัมมนาการจัดการ วิชาการ
จัดการสานักงาน ในรู ป Power point
3) ดาเนินโครงการ/โครงงาน
3.1 เรื่ องจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ วัดจาปา จ. สุ พรรณบุรี
3.2 โครงการชมรมวิชาชีพการเลขานุการ ภาคเรี ยนที่ 1 /2556 จานวน 15 โครงการ และภาคเรี ยนที่ 2/2556
จานวน 17 โครงการ ประกอบด้วย

ภาคเรียนที่ 1/2556
- การให้ความรู ้เกี่ยวกับองค์การวิชาชีพและรับสมัครสมาชิก
- ศิลปะประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์
- พัฒนาความรู ้ในอาชีพ นาสู่ ประตูเศรษฐกิจอาเซี ยน
- สวนพฤกษศาสตร์เพื่อสุ ขภาพ
- ภาวะผูน้ าเพื่อสร้างสรรค์ นาสมาชิกอนุรักษ์แหล่งเรี ยนรู ้
- ภาษาสู่ อาเซี ยน
- สร้างสุ ขลักษณะ รักสุ ขภาพ
- นาฏะดนตรี สานฝันศิลปิ นพื้นบ้าน
- สื่ อรักจากลูกสู่ แม่
- ศีล สมาธิ ปัญญา
- รู้รักภาษาไทย
- นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
- ขนมไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยน
ภาคเรียนที่ 2 /2556
- รายได้เพื่อความยัง่ ยืน
- ลูกฟูกไม้ดดั
- จิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน
- เยาวชนไทยห่างไกลสิ่ งเสพติด
- ประชาธิ ปไตยเข้มแข็งเพื่อสร้างภูมิคุม้ กันที่ดี
- สร้างภูมิคุม้ กันต้านเอดส์
- รักบ้านเกิด เชิดชูโบราณวัตถุและโบราณสถาน
- ดวงใจ ดวงน้อย พวงมาลัยร้อยรัก
- คุณธรรมนาพาสู่ ชีวิต
- สื บสานตานานเพลงลูกทุ่งไทย
- ต้นไม้สร้างชีวิต พิชิตมลพิษสิ่ งแวดล้อม
- รักษ์น้ า รักษ์ธรรมชาติ
- ภาษาสร้างสรรค์สู่การเป็ นผูน้ า
- พอเพียงเพื่อพ่อ
- ทักษะสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมัน่ สู่ เลขา
- นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์จากผ้า
- Different Design Secretary Style

4) วิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ได้ แก่
4.1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เรื่ อง ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนวิชาชวเลข
ไทยเบื้องต้น
4.2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 เรื่ อง ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนและถอดข้อความชวเลขไทย
ด้วยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน
5) ผลงานทางวิชาการ อืน่ ๆ ได้ แก่
5.1 รายงานสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5.2 รายงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
6) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและช่วยเหลือหน่วยงานอื่น เช่นเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมหรื อร่ วม
จัดหรื อจัดอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบตั ิการปฏิบตั ิงานอื่นๆ
ตาราง 4 แสดงวัน เดือน ปี เรื่องทีไ่ ด้ เข้ าร่ วม สถานที่ และหน่ วยงานทีจ่ ัด
วัน เดือน ปี
ภาคเรี ยนที่ 1/2556
ภาคเรี ยนที่ 2 /2556

เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ส่ วนขยายระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริ หารจัดการ
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา RMS
2012

สถานที่
ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์

หน่ วยงานทีจ่ ัด
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุ พรรณบุรี

จานวนชั่วโมง
7.30

4. การพัฒนาตามตัวบ่ งชี้ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา และของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากคาอธิ บายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา เพื่อมากาหนดรายละเอียดเนื้อหาใน
หน่วยการเรี ยนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรในแต่ละระดับของแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ

ความพยายาม

ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ในรายวิชาที่สอนในภาคเรี ยนที่ 1 – 2 ปี การศึกษา 2556 ที่มี
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี จานวน 7 รายวิชา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน การวัดผล ประเมินผล เทคนิคการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มกระบวนการคิด การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ป การศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา จากสื่ อเรี ยนรู ้ต่าง ๆ การสร้างทักษะการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งมีวธิ ี การจัดกิจกรรม
ดังนี้
1) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากวิทยากรภายนอก
2) การมอบหมายงานกลุ่มเพื่อการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาที่เรี ยน
3) การจัดการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และให้แสดงออกหน้าชั้นเรี ยน
4) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง ตามแผน 11 ดี 11 เก่ง ในคาบกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
5) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้นอกสถานศึกษา
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7) การใช้สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน
8) การจัดกิจกรรมในรู ปการให้บริ การวิชาชีพและวิชาชีพยังชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในรายวิชาโครงการวิชาชีพ
9) การบูรณาการสิ่ งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างทักษะการเขียนชวเลขของ
นักเรี ยน ระดับ ปวช. 2 การเลขานุการ
10) การใช้ศิลปสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นความคิดสร้างสรรค์ การ
จินตนาการ และการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านรู ปภาพ บทความอย่างสม่าเสมอ
11) การสร้างทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
12) การออกแบบระบบการเรี ยนด้วยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
13) การใช้สื่อ Power point ในการนาเสนอ
14) การใช้ภาคปฏิบตั ิจริ งเพื่อนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดสัมมนา
15) การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการวางแผน การคิด การวิเคราะห์ และการนาไปใช้
16) จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อติดตามผลการสอนของผูส้ อนว่าบรรลุผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาหรื อไม่ และทาการแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยนตลอดปี การศึกษาและทุกรายวิชา
ผลสั มฤทธิ์
ผูเ้ รี ยนที่ ในระดับ ปวช. 2 ปวช. 3 สาขางานการเลขานุการ และนักศึกษาระดับ ปวส. 1 – 2
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป ที่ทาการสอน มีผลการเรี ยนผ่านทุกคน โดยมีผลการเรี ยนระดับ 2 ขึ้นไป ดังนี้

ระดับชั้น
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2

จานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
67
65
26
22
180

จานวนผูเ้ รี ยนที่มีผล
การเรี ยน 2 ขึ้นไป
53
65
26
22
166

จานวนผูเ้ รี ยนที่ไม่ถึง 2

ร้อยละ

14
14

79.10
100
100
100
92.22

หมายเหตุ มีนกั เรี ยนทั้งหมด จานวน 188 คน
พักการเรี ยนจานวน 3 คน
ลาออก
จานวน 5 คน
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน

นักศึกษาอยูใ่ นระดับ ปวส. 2 ผ่านการฝึ กงานในปี 2555 แล้ว

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 ในที่ปรึ กษา ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 มีผลการทดสอบระดับชาติ ดังนี้
จานวนนักศึกษา

จานวนทีเ่ ข้ าทดสอบ

22

จ า น ว น ผู้ ผ่ า น ก า ร จานวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ
ทดสอบประเภท
ประเภทวิชา
วิชา

ร้ อยละ

22

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5 ร้อยละขอผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชี วศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 มีผลการทดสอบในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้ าทดสอบ

22

22

จานวนผู้ผ่าน
การทดสอบ

ร้ อยละ

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบันคุ ณวุฒิวิชาชี พ หรื อ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ไม่ มีการทดสอบ

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้า
จานวนนักศึกษาแรกเข้า
ปี 2555
23

จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา

จานวนผูอ้ อกกลางคัน

22

ร้อยละของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา
95.65

1

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี
 พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.8 ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จานวน
นักศึกษา
ทั้งหมดที่สาเร็ จ
การศึกษา

ศึกษาต่ อ

ตรง ร้ อยละ
สาขา
22

16

72.72

22

16

72.72

ไม่
ตรง
สาขา

ทางาน

ร้ อย
ละ

ตรง
สาขา

ร้ อยละ

6
6

27.27
27.27

ไม่
ร้ อย
ตรง ละ
สาขา

ประกอบอาชีพอิสระ

ตรง
สาขา

ร้ อยละ

ไม่ ตรง
สาขา

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

ว่างงาน

ร้ อยละ

จานวน

 ต้องปรับปรุ ง

ร้ อยละ

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มี
ต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา

ยังไม่ มีการติดตาม เนื่องจากนักศึกษาเริ่มเข้ าทางานในปี 2557

มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ ที่ 2.1 ระดับคุ ณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรื อประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการเลขานุ การและการจัดการทัว่ ไป ใน
รายวิชาที่ทาการสอนในปี การศึกษา 2556 และนามาจัดทาแผนการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา
ความพยายาม
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาที่สอนในปี การศึกษา 2556 จานวน 8 รายวิชา โดยทาการ
พัฒนา ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 ดี การหลีกเลี่ ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาสม หน้าที่พลเมือง ความรักชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์ การรู้รักสามัคคี
ผลสั มฤทธิ์
มี แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นฐานสมรรถนะของรายวิชา และสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ตามสาขาอาชีพของผูเ้ รี ยน จานวน 7 รายวิชา
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
ความตระหนัก
ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการเลขานุ การและการจัดการทัว่ ไป ใน
รายวิชาที่ทาการสอนในปี การศึกษา 2556 และนามาจัดทาแผนการเรี ยนรู้ให้สอดคล้อง
ความพยายาม
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีรูปแบบ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ
ทางสาขาการเลขานุ การ และมี การบูรณาการหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง / 3 ดี และ สวนพฤกษศาสตร์

ภายในวิทยาลัยฯ มีวิธีการวัดผล ประเมินผลโดยผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนควบคู่กนั ไป เพื่อเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมในการเรี ยน การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และเน้ น ย้ า ในการค้น คว้า จากห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล จากหนัง สื อ ควบคู่ ไ ปกับ การค้น คว้า ทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างนิสัยการรักการอ่าน การบริ หารเวลา การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
ผลสั มฤทธิ์
มีแผนการจัดการเรี ยนรู้จานวน 7 รายวิชา ประกอบด้วย ชวเลขไทยเบื้องต้น ชวเลขประยุกต์
การพัฒนาสานักงาน การจัดการสานักงาน การบริ หารโครงการ สัมมนาการจัดการ
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
มีการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผ่านเกณฑ์
โดยศึกษาข้อมูลจากรายวิชาที่สอน และออกแบบสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้ที่ง่ายให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
ความพยายาม
จัดทาสื่ อการเรี ยนรู้ในรู ปแบบ Power point /โจทย์แบบบูรณาการ ในรายวิชาการจัดการสานักงาน
การบริ หารโครงการ การสัมมนาการจัดการ และนาไปใช้สอนพร้อมมีการมอบหมายให้ผเู้ รี ยนได้สร้างสรรค์สื่อเพื่อ
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองในรู ปแบบสื่ อของจริ ง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น การใช้ชุมชนเข้ามาช่ วยในการสร้ างสรรค์
ความรู ้ การคิด การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
มีการศึกษาปั ญหาและใช้กระบวนการวิจยั เพื่อการแก้ปัญหา ในรู ปแบบ 5 บท และนาผลมาพัฒนา
ในการจัดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
ผลสั มฤทธิ์
- มีการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง รวม 2 เรื่ อง
- มีวธิ ี การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- มีวธิ ีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ 3 ดี
- มีวธิ ีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
- มีวธิ ี จดั การเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
- มีวธิ ี จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
- มีวธิ ีจดั การเรี ยนการสอนโดยใช้วทิ ยากรภายนอกให้ความรู้
- มีวธิ ี จดั กิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่ม
- มีวธิ ี จดั กิจกรรมโดยใช้ศิลปะมาบูรณาการด้านการวาด การออกแบบชิ้นงาน
- มี วิ ธี ก ารจัด กิ จ กรรมโดยใช้ ห ลัก การบู ร ณาการด้ า นสั ง คม ภาษาไทย วิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
มีการกาหนดวิธีการวัดผล ประเมินผลลงในแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีการวิเคราะห์
รายวิชาในแต่ละหน่วยการเรี ยน และกาหนดให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของรายวิชา จุดประสงค์ของ
หน่วยการเรี ยน
ความพยายาม
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การกาหนดวิธีการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา
และสิ่ งที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้รับ โดยออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผล ซึ่งประกอบด้วย
- แบบทดสอบระหว่างเรี ยน
- แบบทดสอบปลายภาค
- โจทย์พิเศษ
- การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
- การทดสอบในรู ปโครงการ
- การทดสอบในรู ปการนาเสนอผลงาน
- การทดสอบระหว่างผูเ้ รี ยน
- การวัดผลในลักษณะชิ้นงาน
- การวัดผลในรู ปแบบของกลุ่ม
ผลสั มฤทธิ์
นักเรี ยน นักศึกษามีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์การเรี ยน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง
และการทดสอบปลายภาคทุกรายวิชา โดยผ่านเกณฑ์
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
ความตระหนัก
มีการกาหนดระยะเวลาในการฝึ กงานของนักศึกษาในที่ปรึ กษา โดยการฝึ กประสบการณ์ตรง 20
ชัว่ โมง ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน เดือนตุลาคม 2556 โดยนักศึกษาหาสถานที่ในการฝึ กประสบการณ์

ความพยายาม
นักศึกษาในที่ปรึ กษาจานวน 22 คนได้หาสถานประกอบการในการเข้ารับการฝึ ก ประสบการณ์
ตรง โดยที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ทักษะที่นกั ศึกษาจะได้รับ โดยมีสถานประกอบการที่นกั ศึกษา
เข้าฝึ ก จานวน 12 แห่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คลีนสปาคาร์แคร์
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองขาม
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมงคลธรรมนิมิต
สานักงานเทศบาลตาบลสามโก้
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านจระเข้ใหญ่
โรงเรี ยนวัดลาดประทุมคงคาราม
โรงแรมศรี อู่ทองแกรนด์
เทศบาลห้วยวังทอง
โรงเรี ยนวัดเขาดิน
โรงเรี ยนบ้านดงกะเชา
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพบ้านดอนขาด

ผลสั มฤทธิ์
นักศึกษาผ่านการฝึ กประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการทั้ง 22 คน
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยฯ
(ไม่มีเนื่องจากเป็ นภาพของวิทยาลัยฯ)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
แผนกวิชาการเลขานุการ มีการนาผลการประเมินในแผนกวิชาของปี การศึกษา 2556 มาพิจารณา
จุดที่ตอ้ งพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพกับผูเ้ รี ยนและการบริ การจัดการในทุกด้าน
ความพยายาม
แผนกวิชาจัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพแผนกวิชา โดยการมี ส่วนร่ วมของครู ทุกคนในแผนก และ
ดาเนินการพัฒนาในรู ปโครงการ / กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน รวมทั้งมีการสรุ ปผลการดาเนินงานการพัฒนาตามโครงการ

ผลสั มฤทธิ์
มีจานวนแผนพัฒนาคุณภาพแผนกวิชาโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
(ภาพรวมของสถานศึกษา)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(ให้พิจารณาระดับคุณภาพของหัวหน้าแผนกวิชา)
ความตระหนัก
แผนกวิชามีวสิ ัยทัศน์ในการบริ หารงานในแผนกวิชาด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
ความพยายาม
มีการชี้ แจงข่าวสาร นโยบาย ในรู ปแบบการประชุ มครู บันทึกข้อความ การติดตามผล และการ
สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงานยังฝ่ ายบริ หารตามลาดับ ด้านการจัดเก็บข้อมูลเก็บในรู ปแบบเทคโนโลยี การแยก
หมวดหมู่ของเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ การสรุ ปผลในรู ปกราฟ การแสดงข้อมูลตามป้ ายนิเทศ การจัดนิทรรศการเนื่อง
ในงานการประชุมองค์การวิชาชีพ งานวันมหัศจรรย์วนั อาชีวะ เป็ นต้น
ผลสั มฤทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชามีการบริ หารงานเน้นการมีส่วนร่ วมของครู ในแผนกวิชา ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอน การทากิ จกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางวิชาการของวิทยาลัยฯ
อย่างสม่าเสมอ
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
ในการจัดการข้อมูล จะทาการแยกเรื่ องเอกสารการเรี ยนการสอน และเอกสารงานในหน้าที่พิเศษ
ในรู ปของแฟ้ มเอกสาร และจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ ว

ความพยายาม
ดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลประกันคุ ณภาพในรู ปแผ่นซี ดี แฟ้ มข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทา
เอกสารเล่ม มีการตกแต่งแฟ้ มเอกสารเพื่อให้สะดวกในการค้นหาเอกสารได้ง่าย รวดเร็ ว การแสดงผังการทางาน
ระบบประกันคุณภาพ ผลการดาเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพ ปฏิทินการปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษา
ผลสั มฤทธิ์
1. งานประกัน คุ ณ ภาพมี รู ป แบบการจัด เก็ บ ที่ ห ลากหลาย โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพระบบการจัด เก็ บ และการปฏิ บ ัติ ง านให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพภายในงาน และ
สถานศึกษา
2. บริ การข้อมูล เอกสารให้กบั ครู และบุคลากรทุกฝ่ าย ร่ วมทั้งหน่วยงานภายนอก
3. ออกแบบฟอร์ มในการดาเนิ นงานการรายงานของงาน แผนกวิชา และครู เพื่อให้เกิ ดความ
สะดวก
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
ความตระหนัก
ครู ที่ปรึ กษาเข้าพบนักเรี ยนในที่ปรึ กษาทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ชัว่ โมง ตามตารางและมีการให้ความรู ้
นอกเหนือจากในคาบที่กาหนดดังกล่าว
ความพยายาม
ให้ความรู ้ อบรมด้านการแต่งกาย การทากิ จกรรมแผนกวิชา และวิทยาลัยฯ สร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบในการเรี ยน การปฏิบตั ิตนเป็ นนักศึกษาที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ของสถานศึกษาอย่างเคร่ งครัด
และมีขอ้ ตักเตือนในกรณี ที่มีการกระทาที่ไม่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงสิ่ งเสพติด การดูแลรักษาสุ ขภาพ
ผลสั มฤทธิ์
นักศึกษาในที่ปรึ กษามีจานวน 22 คน และมีความประพฤติอยูใ่ นระดับดี ไม่มีการกระทาผิด
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
ความตระหนัก
ทาหน้าที่เป็ นครู ที่ปรึ กษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
ความพยายาม
มีก ารเข้าพบที่ ป รึ ก ษาทุก สัป ดาห์ และในเวลาสอน เพื่ อให้ข่า วสารข้อมู ลด้านการเรี ยน การท า
กิ จกรรมภายใน ภายนอกสถานศึ ก ษา มี ก ารติ ดต่ อ สื่ อสารกับ ผูป้ กครอง การแต่ ง ตั้ง ผูป้ ระสานสิ บ ทิ ศ การตั้ง
ผูป้ กครองเครื อข่าย การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดทากิจกรรมหลัก เช่น การจัดบอรด์เนื่ องในวันพ่อ วันแม่ การ
พิจารณาคัดเลือกลูกดีเด่น แม่ดีเด่น นักเรี ยนที่มีความประพฤติดี การแต่งกายดี การเรี ยนดี
ผลสั มฤทธิ์
เข้าพบนักเรี ยนในที่ปรึ กษาจานวน 17 ครั้ง/ภาคเรี ยน
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก
มีการพิจารณารายวิชาที่สอนในแต่ละภาคเรี ยน เพื่อกาหนดวัสดุ ที่ จะใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชาและกิจกรรม
ความพยายาม
จัดทา สผ. 1 ทุกภาคเรี ยน ตามวงเงิ นที่แผนกวิชาจัดสรร โดยการจัดซื้ ออวัสดุฝึกโดยจะเน้นถึ ง
ความจาเป็ นที่นกั เรี ยน นักศึกษาต้องใช้อย่างแท้จริ ง
ผลสั มฤทธิ์
รายงานผลการเรี ยนตามใบงานที่มอบหมาย เช่น รายงาน ชิ้นงานผสมผสานความคิดสร้างสรรค์
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
ได้รับการพัฒนาความรู้ดา้ นวิชาการ ด้านกิจกรรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม
เข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนา ในปี การศึกษา 2556 จานวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย
- เข้า รั บ ฟั ง การบรรยายในหัวข้อ ปั ญหาและแนวป้ องกันวิก ฤตการออกกลางคัน วอศ.
สุ พรรณบุรี
- เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีสีสัน วอศ. สุ พรรณบุรี
ผลสั มฤทธิ์
เข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาจานวน 2 ครั้งและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
(ภาพรวมของสถานศึกษา)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษา กับเครื อข่ายทั้งในประเทศ
และ หรื อต่างประเทศ
ความตระหนัก
พิจารณาเนื้ อหาในรายวิชาที่ ส อนของปี การศึ กษา 2556 เพื่อหากิ จกรรมเสริ มที่ ช่ วยพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชานั้น ๆ
ความพยายาม
ได้ดาเนินการระดมทรัพยากรในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
- นานักเรี ยน นักศึกษาเข้าดูงานด้านการบริ หารเอกสาร การรักษาสิ่ งแวดล้อม การจัดการ
ด้านการติดต่อประสานงานด้านการธุ รกิจ ณ บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด
จ. พระนครศรี อยุธยา มีวทิ ยากรบรรยายจานวน 2 คน
- เชิญวิทยากรภายนอก คือ คุณจิรายุทธ์ ปิ่ นทศิริ บรรยายหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพอย่าง
มีสีสัน ณ ห้องพวงชมพู
- วิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชมาบรรยาย เรื่ องการออกกลางคันจานวน 2 คน

- การเชิญพระวิทยากรบรรยาย พระใบฏีกา บุญส่ ง ให้ความรู้เรื่ องกรรมติดจรวด
- การเชิ ญ Mr.Alance และคุ ณ ครู พิ ม พ์ป วี ร์ ศรี กิ จ การให้ค วามรู้ ภ าษาอัง กฤษส าหรั บ
ชีวติ ประจาวัน ให้กบั สมาชิกชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
- เชิญคุณครู สุมาวดี จันทร์เพ็ญและคุณครู พิชยั ยุทธ์ สว่างแก้ว มาสาธิ ตพร้อมบรรยายการทา
ขนม ปุยฝ้ ายให้กบั สมาชิกชมรมเลขานุการ
ผลสั มฤทธิ์
มีก ารเชิ ญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้ และการศึ กษาความรู้ ภายนอกโดยวิทยากรสถาน
ประกอบการ รวมจานวน 11 คน
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.13 ระดับคุณภาพในการให้บริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ความตระหนัก
ชี้แจงการเตรี ยมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจสารเสพติดที่วทิ ยาลัยฯ กาหนด
ความพยายาม
ควบคุมนักศึกษาในที่ปรึ กษา เข้ารับการตรวจสารเสพติดตามวัน เวลา สถานที่และปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนการตรวจตามที่วทิ ยาลัยฯ กาหนด
ผลสั มฤทธิ์
นักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง
 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.14 ระดับคุ ณภาพการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และทา
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน
- แผนกวิชาจัดบูทแสดงผลงาน และการสาธิ ตการเขียนชวเลขไทย การประดิษฐ์อกั ษรจาก
เครื่ อ งพิ ม พ์ดี ดธรรมดา จากเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ การแข่ ง ขัน ประดิ ษ ฐ์อ ัก ษรภาพจาก
คอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ ดแสดงภาพกิ จกรรม และการศึ ก ษาต่อของแผนกเลขานุ การ
เนื่องในการจัดงานวันมหัศจรรย์วนั อาชีวะ

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ การจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
มีการกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดแทรกด้านการให้บริ การด้านวิชาการและวิชาชี พสู่
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในรายวิชาที่โครงการวิชาชีพ การฝึ กประสบการณ์ตรง 20 ชัว่ โมง โดยมีความ
สอดคล้องกับการให้บริ การ
ความพยายาม
ปฏิบตั ิการสอนรายวิชาโครงการวิชาชี พในระดับ ปวช. 1, ปวช. 2 ปวช. 3 ปวส. 2 โดยกาหนด
จุดประสงค์ของการเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิจริ ง ในรู ปแบบการบริ การวิชาชีพทางสาขาที่ศึกษาคือเลขานุการ การใช้
เครื่ องใช้สานักงาน การบริ หารงานเอกสาร การจัดเก็บ การคัดแยกเอกสาร โดยผูเ้ รี ยนมีการออกให้บริ การวิชาชี พ
ตามรายวิชา จานวน 25 โครงการ ประกอบด้วย
ระดับ ปวช. 1-2
- โครงการสร้างทักษะการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาองค์การและชุมชน
- โครงการจิตอาสากับการให้บริ การตามสาขาอาชีพ
ระดับ ปวช. 3/1
- อักษรภาพประดิษฐ์เศรษฐกิจอาเซี ยน
- ส่ งเสริ มรักการอ่านในชุมชน
- กระเช้าความรู ้คู่สานักงาน
- สื่ อสร้างสรรค์พฒั นาความรู ้สู่ชุมชน
- สอนน้องทากล่องจัดเก็บ
- โปสเตอร์ ความรู ้สู่การดูแลสุ ขภาพ
- สื่ อสร้างสรรค์ป้องกันโรคติดต่อ
- พัฒนาแหล่งจัดเก็บเอกสาร
- พัฒนาสานักงานด้วยตัวอักษร
- พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
- ออกแบบแหล่งการเรี ยนรู ้เพิ่มพูนปั ญหาภาษาอาเซี ยน
ปวช 3/2
- มุมความรู ้สู่ชุมชน
- สื่ อรักการอ่านเพื่อการเรี ยนรู ้
- 5 ส. กับการพัฒนาความรู ้สู่ชุมชน
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บ
- การประดิษฐ์ภาพจากตัวอักษรคอมพิวเตอร์

- สื่ อคุณธรรม นาความรู้
- การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
- พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยตัวอักษร
- ธรรมะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
- เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บ
ระดับ ปวส. 1
- โครงการสร้างทักษะการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน
ระดับ ปวส. 2
- โครงการพัฒนางานสานักงานตามสาขาอาชีพ
ผลสั มฤทธิ์
1. นักเรี ย น นัก ศึ ก ษา มี ผลการเรี ยนผ่า นเกณฑ์โครงการวิชาชี พ ในรู ปแบบประเมิ น
โครงการ 5 บท โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิทยาลัยฯ รวมจานวน 22 โครงการ
2. การบริ การชุมชนของนักศึกษาระดับ ปวส. 1- 2 จานวน 2 โครงการ
3. นักศึกษาระดับ ปวส. 2 จัดกิจกรรมสร้างความรู ้สู่อาเซี ยน ณ โรงเรี ยนเทศบาล 2
วัดประสาททอง
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับคุ ณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของ
ผูเ้ รี ยน
ความตระหนัก
1.ได้จดั สอนรายวิชาโครงการ และมอบหมายให้นกั เรี ยนระดับ ปวช. 3
เลขานุ การ กาหนดหัวข้อเพื่อการทาโครงการให้บริ การวิชาชี พและสรุ ปในรู ปแบบรายงานการประเมินโครงการ
ลักษณะ วิจยั 5 บท
2. สร้างทักษะการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์คนคนรุ่ นใหม่ให้กบั นักศึกษา เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการคิด การ
วิเคราะห์ การทดลอง การนาไปใช้ และการสรุ ปผล

ความพยายาม
1. กาหนดผูเ้ รี ย นระดับ ปวช. แบ่ งกลุ่ ม ๆ ละ 3 คน จัดท าโครงการวิชาชี พ โดยการติ ดต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน รวมจานวน 22 แห่ง
2. นักศึกษาระดับ ปวส. กาหนดการทาโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ และการสานสัมพันธ์
ด้านนันทนาการให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน และชุมชน รวมจานวน 3 โครงการ
3. นักศึกษาระดับ ปวส. 2 จานวน 2 โครงการ จัดทาสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่เข้าประกวดในระดับ
อาชี วศึกษาจังหวัด และระดับภาค จานวน 1 ชิ้น โดยครู ที่ปรึ กษาเป็ นที่ปรึ กษาในการจัดทา
การตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนเอกสารตลอดการจัดทา
ผลสั มฤทธิ์
1. มีรายงานการประเมินโครงการวิชาชีพ รู ปแบบวิจยั 5 บท จานวน 22 เล่ม
2. รายงานการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นไม่ สิ่ งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 ประเภทต่อยอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เครื่ องทาลายเอกสารแบบ 3 in 1
ตัวบ่งชี้ ที่ 5.2 ระดับคุ ณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
ของครู
ความตระหนัก
ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาชวเลข
ไทยเบื้องต้น และชวเลขประยุกต์
ความพยายาม
เมื่ อพบปั ญหาจึ งบันทึกข้อมูลพร้ อมแก้ไข และทาการสรุ ปเป็ นรายงานวิจยั ในชั้นเรี ยนของภาค
เรี ยนที่ 1-2 คือ
ผลสั มฤทธิ์
จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน จานวน 2 เรื่ อง และ วิจยั แผนกวิชา จานวน 1 เรื่ อง
1. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รายวิชาชวเลขไทยเบื้องต้น
2. ศึกษาผลการพั ฒ นาทัก ษะการเขีย นและถอดข้อความชวเลขไทยด้ ว ยวิ ธีก ารเพื่อ น
ช่วยเพื่อน
3. ศึกษาปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน ระดับ ปวช. 1 สาขางานการเลขานุ การ
ร่ วมกับคณะครู ในแผนกวิชาการเลขานุการ
4) ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึ กด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก
ได้จดั ทาปฏิ ทินโครงการการปฏิ บตั ิงานของชมรมวิชาชี พการเลขานุ การร่ วมกับคณะกรรมการ
ชมรมฯ ในปี การศึกษา 2556 จัดโดยงานกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ความพยายาม
ได้กาหนดโครงการ กิ จกรรมที่เน้นการปลูกฝั งจิตสานึ กด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
และดาเนินโครงการในทุกวันจันทร์เวลา 13.00 – 15.00 น. รวมจานวนทั้งสิ้ น 2 ภารเรี ยน 6 โครงการ
ประกอบด้วย
- โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน
- โครงการศีล สมาธิ ปัญญา
- โครงการประชาธิ ปไตยเข้มแข็ง เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันที่ดี
- โครงการรักบ้านเกิด เชิดชูโบราณวัตถุและโบราณสถาน
- โครงการคุณนาพาพาสู่ ชีวติ
- โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ
ได้เข้าร่ วมกิจกรรมชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ยก์ บั ทางวิทยาลัยฯ อย่างสม่าเสมอ เช่น
กิจกรรมวันปิ ยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ทอดผ้าป่ าวาเลนไทน์ การตักบาตรปี ใหม่ เป็ นต้น
ผลสั มฤทธิ์
ได้ปลูกฝังนักเรี ยน นักศึกษาในด้านดังกล่าวจานวน 6 โครงการในคาบชมรมฯ และให้ความรู้ใน
ห้องเรี ยนในรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มในรายวิชาชวเลขไทยเบื้องต้น ชวเลขประยุกต์ สัมมนาการจัดการ
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก
ได้จดั ทาปฏิ ทินโครงการการปฏิ บตั ิงานของชมรมวิชาชี พการเลขานุ การร่ วมกับคณะกรรมการ
ชมรมฯ
ความพยายาม
เขี ยนโครงการที่ เน้นการปลู กฝั งจิ ตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และดาเนิ นโครงการวัน
จันทร์ เวลา 13.00-15.00 น. มีจานวน 7 โครงการ โดยปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และชุมชน
มีกิจกรรมประกอบด้วย

- โครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อสุ ขภาพ
- โครงการศิลปประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์
- โครงการภาวะผูน้ าเพื่อสร้างสรรค์
- โครงการสร้างสุ ขลักษณะ รักสุ ขภาพ
- โครงการค้นไม้สร้างชีวติ ลดมลพิษสิ่ งแวดล้อม
- โครงการนาสมาชิกอนุรักษ์แหล่งเรี ยนรู ้
- โครงการรักษ์น้ า รักษ์ธรรมชาติ
ผลสั มฤทธิ์
มีจานวนโครงการที่ดาเนินการในวิทยาลัย จานวน 5 โครงการ
มีจานวนโครงการที่ดาเนินการภายนอกวิทยาลัย จานวน 2 โครงการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก
ได้จดั ทาปฏิ ทินโครงการการปฏิ บตั ิงานของชมรมวิชาชี พการเลขานุ การร่ วมกับคณะกรรมการ
ชมรมฯ
ความพยายาม
เขียนโครงการในชมรมฯ โดยเน้นการปลูกฝังจิตสานึก แกละส่ งเสริ มด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ประกอบด้วยกิจกรรมจานวน 4 โครงการ คือ
- โครงการสร้างภูมิคุม้ กันต้านเอดส์
- โครงการปั ญหาและแนวป้ องกันการออกกลางคัน
- โครงการนาฏะดนตรี สานฝันศิลปิ นพื้นบ้าน
- โครงการนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
- โครงการภาษาสร้างสรรค์สู่การเป็ นผูน้ า
- โครงการทักษะสร้างสรรค์สร้างความเชื่ อมัน่ สู่ เลขา
ผลสั มฤทธิ์
มีจานวนโครงการที่ดาเนินการทั้งสิ้ น 4 โครงการ
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
ได้จดั ทาปฏิ ทินโครงการการปฏิ บตั ิงานของชมรมวิชาชี พการเลขานุ การร่ วมกับคณะกรรมการ
ชมรมฯ

ความพยายาม
เขียนโครงการที่เน้นการบูรณาการด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดาเนินการในคาบ
ชมรม ฯ เวลา 13.00 -15.00 น. และบูรณาการในแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งสอดแทรก
เนื้อหาในรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชาที่สอน รวมจาวน 9 โครงการ
1. โครงการดวงใจ ดวงน้อย พวงมาลัยร้อยรัก
2. โครงการการให้ความรู ้เกี่ยวกับองค์การวิชาชีพ
3. โครงการพัฒนาความรู ้ในอาชีพ นาสู่ ประชาเศรษฐกิจอาเซี ยน
4. โครงการภาษาสู่ อาเซี ยน
5. โครงการสื่ อรักจากลูกสู่ แม่
6. โครงการขนมไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยน
7. โครงการรายได้เพื่อความยัง่ ยืน
8. โครงการลูกฟูกไม้ดดั
9. โครงการเยาวชนไทยห่างไกลสิ่ งเสพติด
ผลสั มฤทธิ์
มีการดาเนิ นกิจกรรมจานวน 9 โครงการ
4) ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิด ชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
ได้มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในแผนกวิชา สถานศึก ษา อย่า ง
ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ความพยายาม
ได้ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องภายในแผนกวิชา ดังนี้
1. การประชุมแผนกวิชา
2. การรับผิดชอบมาตรฐานที่ 4, 5, 6, และ 7 ของระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน นักศึกษาแผนกวิชา
4. การจัดกิจกรรมวิชาการ (เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้)
5. การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาแผนกวิชา

6. การให้นกั เรี ยน นักศึกษาออกบริ การวิชาการ และวิชาชี พสู่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
7. การทาสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ประเภทต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
“เครื่ องทาลายเอกสารแบบ 3 in 1”
8. การให้นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์ตรงยังสถานประกอบการ (หน่วยงานภาครัฐ โรงเรี ยน
และชุมชน) โดยออกแบบฟอร์ มการสรุ ปรายงานให้นกั เรี ยนได้จดั ทาและส่ งตามสายการบังคับบัญชา
9. สรุ ปรายงานการฝึ กประสบการณ์ตรง ในระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
10.สรุ ปและรวบรวมการรายงานการศึกษาดูงาน ยัง โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
กรุ งเทพมหานคร
11.สรุ ปรายงานการศึกษาดูงาน ณ บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
12. กากับ ดูแล การทากิจกรรมชมรมวิชาชีพการเลขานุการตลอดปี การศึกษา การ
ตรวจสอบสรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการจานวน 29 โครงการ
ได้ดาเนินการในส่ วนงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. จัดทาเอกสารด้านเศรษฐกิจพอเพียงและแผ่นพับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. จัดทาคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ ประจาปี 2556
3. จัดทาคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานในระดับ อศจ.
และระดับภาค
4. จัดทาคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. จัดทาคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเอกสารประจามาตรฐาน
6. จัดทาคาสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประจามาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เพื่อการรายงานของ
สถานศึกษา
7. จัด ท าบัน ทึ ก ข้อ ความสรุ ปทบทวนการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการรายงานประเมิ น ตนองของ
สถานศึกษา ของแผนกวิชา และของครู รายบุคคล
8. การจัดทาตัวอย่างการรายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล (ปรับปรุ ง) เผยแพร่ บนเวป
ไซต์วทิ ยาลัยฯ
9. จัดทาเครื่ องมือการเก็บข้อมูลประจาปี 2556
10. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี 2556
11. จัด ท าสรุ ป รายงานการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ด้า นประกัน คุ ณ ภาพและงานกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน
12. จัดทาแบบตรวจเอกสารประเมินคุณภาพภายใน ปี 2556
13. คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดร้องเพลงระดับหน่วย วันมหัศจรรย์วนั อาชีวะ

14. ควบคุ ม ดูแล การจัดเอกสารข้อมูลการรายงาน พร้ อมการฝึ กซ้อมการนาเสนอ การทาป้ าย
นิ เทศ ให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาเพื่อเข้ารั บการประเมินคัดเลื อกนักเรี ยนรางวัลพระราชทาน
ประจาปี 2556 การเข้ารับการประเมินในระดับภาคที่จงั หวัดสมุทรสาคร
15. สรุ ปข้อมูล DATA SET ปี 2556
16. จัดทาแบบบันทึกข้อความการสรุ ปรายงานการส่ ง SAR แผนกวิชา และ SAR รายบุคคลให้กบั
แผนกวิชา
17. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
18. จัด ท าบัน ทึ ก ข้อ ความสรุ ป รายงานการส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเองส าหรั บ แผนกวิ ช า
รายบุคคลและ สถานศึกษา
19. จัดทาสรุ ปรายงานการประเมินของสถานศึกษา (ฉบับย่อ)
20. รายงานผลการประเมิ นตนเองของสถานศึ กษาเผยแพร่ ต่อสถานศึ กษาต่าง ๆ และผ่านทาง
เวปไซต์
21. ตอบรับการเผยแพร่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก
และภายนอกรอบสาม
22. ให้บริ การข้อมูล แบบฟอร์ ม เอกสารต่าง ๆ กับครู และบุคลากรทุกฝ่ าย
ผลสั มฤทธิ์
- ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก
- แผนกวิชามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในในระดับดี
- นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป มีจานวน 22 คน
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลในภาคเรี ยนที่ 2 /2556 ทุกคน
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับภาระที่รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุ ง  ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
6.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน
1. ความรับผิดชอบสาหรับนักเรี ยนบางคน บางกลุ่มที่ไม่ส่งงาน
2. การเข้าเรี ยนไม่สม่าเสมอของนักเรี ยนบางคน บางกลุ่ม
3. ขาดการกระตือรื อร้นในการเรี ยน
6.2 แนวทางการแก้ปัญหา
1. ตักเตือน อบรมรายบุคคล ภาพรวม
2. มอบหมายงานพิเศษให้ทา

3. ขยายเวลาในการส่ งงาน
4. ให้ปฏิบตั ิซ้ า
5. เรี ยนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
6.3 สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา
- จัดทาวิจยั เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การจัดทาสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ประเภทด้านสิ่ งแวดล้อม และประเภทการประกอบอาชีพ
6.4 สิ่ งที่ตอ้ งการสนับสนุนจากสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน
-

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวอัญชรี ย ์ สรวงท่าไม้)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครู ชานาญการ
ผูร้ ายงาน

