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 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ฉบับนี้ 

จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2557 ตามพระราชบัญญัติ        
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 47 และ48 และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  

การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสวนท่ี ๑  การจัดการอาชีวศึกษา สําหนับสถานศึกษาท่ีมีหนาท่ีเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)  มีท้ังหมด ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัว
บงชี้  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
ประเมินตามเกณฑคุณภาพ การประเมินตนเองในแตละตัวบงชี้ สรุปผลการประเมินตนเองเพ่ือหาจุดเดนจุด
ดอยท่ีจะตองพัฒนาของวิทยาลัยฯ ในปตอไป 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมุงหวังท่ีจะนําผลการประเมินตนเองในครั้งนี้เปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปตอไป 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา หัวหนางาน และบุคลากรทุกทานท่ี
มีพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากําลังคนของชาติ ตามจุดมุงหมายของการดําเนินการจัดการศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

          วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
                       ๓๐   มิถุนายน  255๘      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

สารบัญ                   หนา 
คํานํา              ก 
สารบัญ             ข 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร            ค 
บทท่ี 1 ภาพรวมของสถานศึกษา 

1.1 ขอมูล พ้ืนฐาน ประวัติ ท่ีตั้ง ขนาด         1 
1.2 สภาพชุมชน แผนท่ีตั้งวิทยาลัย         2 
1.3 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร        4 
1.4 สภาพปจจุบัน        13  
1.5 งบประมาณ         20  
1.6 เกียรติยศและชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร     21  

บทท่ี 2 สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา      28  
บทท่ี 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี     

รายละเอียดการดําเนินงาน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบงชี้    40  
บทท่ี 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต                    149 
ภาคผนวก           

คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ             155 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด             156 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดาน            157   
การอาชีวศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  เปนสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  5  
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   ไดจัดตั้งสถานศึกษา  เม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2481  ปจจุบันมี  2  
แหงสถานศึกษา   คือ   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ( มหาชัย )  ตั้งอยู  ถนนเศรษฐกิจ  1  อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อท่ี  7  ไร  2 งาน 20.8 ตารางวา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ( บานบอ )  
ตั้งอยูบริเวณ วัดใหญบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร เปนพ้ืนท่ีเชาของวัด มีขนาดพ้ืนท่ี  25 ไร 
ระยะหางจากท่ีตั้งเดิม  ( มหาชัย ) 10  กิโลเมตร  ไดเปดทําการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และพณิชย 
กรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ดังนี้ 
 

หลักสูตรท่ีเปดสอนในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
1. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
 -   หลักสูตรปวช.  มี  5  สาขาวิชา   10   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  6  สาขาวิชา    9   สาขางาน 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
  -   หลักสูตรปวช.  มี  1  สาขาวิชา   ๕   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  3  สาขาวิชา   5   สาขางาน 
3.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 -   หลักสูตรปวช.  มี  1  สาขาวิชา   1   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  1  สาขาวิชา    1   สาขางาน 
หลักสูตร ปวช. วิชาอุตสาหกรรม   
   1.  สาขาวิชา เครื่องกล 
     -   สาขางานยานยนต 
     -  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 
    2.  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
      -   สาขางานเครื่องมือกล 
    3.  สาขาวิชาโลหะการ 
      -   สาขางานโครงสราง 
    4.  สาขาวิชาไฟฟา 
      -   สาขางานไฟฟากําลัง 
    5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
      -   สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
      -   สาขางานโทรคมนาคม 
      -   สาขางานเมคคาทรอนิกส      
    6.  สาขาวิชาการกอสราง  
      -  สาขางานกอสราง 
      - สาขางานสถาปตยกรรม 
หลักสูตรปวช.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค 



     - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปวช. พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
    -   สาขางานการบัญชี    
   -   สาขางานการตลาด  
   -  สาขางานการเลขานุการ  
   -  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    -   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร Mini English Program 
หลักสูตร ปวส. วิชาอุตสาหกรรม   
  1. สาขาวิชาเครื่องกล 
    -   สาขางานเทคนิคยานยนต 
    -  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
  2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
    -   สาขางานเครื่องมือกล 
    -   สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 
  3.  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
    -   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) 
  4.  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
    -   สาขางานติดตั้งไฟฟา 
    -   สาขางานเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
  5.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
    -   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 
    -   สาขางานระบบโทรคมนาคม 
    -   สาขางานระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี) 
  6.  สาขาวิชาการกอสราง 
    -   สาขางานเทคนิคการกอสราง 
หลักสูตรปวส. พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
  1.  สาขาวิชาการบัญชี 
   -   สาขางานการบัญชี 
  2.  สาขาวิชาการตลาด 
   -   สาขางานการตลาด 
   -  สาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง  (ทวิภาคี) 
  3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    -  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ -  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟฟค 
หลักสูตรปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
   -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ English Program    



 ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงไดมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีความชัดเจนในการนําสูการปฏิบัติสอดคลองกับ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกดานอาชีวศึกษา ของสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซ่ึงมี 2 สวนดวยกัน ประกอบดวย สวนท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาและสวนท่ี 2 การฝกอบรมวิชาชีพ
(วิทยาลัยสารพัดชาง) ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสวนท่ี 1 รายละเอียด 
มีดังนี้ 
สวนท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ 

มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 9 ตัวบงชี้ 
มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 5 ตัวบงชี้ 
มาตรฐานท่ี  3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบงชี ้
มาตรฐานท่ี  4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบงชี ้
มาตรฐานท่ี  5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
มาตรฐานท่ี  6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลกจํานวน 4 ตัว

บงชี้ 
มาตรฐานท่ี  7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ 

 

 วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาโดยมีแผนดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายใตแผนปฏิบัติการป 2557 ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานตามมาตรฐาน 
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

จําแนกตามตัวบงช้ี 

มาตรฐาน 

ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

ดีมาก 
 

ดี พอใช 
ตอง 

ปรับปรุง 

ตอง 
ปรับปรุง
เรงดวน 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรยีนและ
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

จํานวน 9 ตัวบงช้ี 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5, 1.8, 
1.9 

 

- 1.7 - - 

มาตรฐานท่ี 2. ดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

จํานวน 5 ตัวบงช้ี 

2.1, 2.2, 
2.4,2.3, 
2.5 

- - - - 

มาตรฐานท่ี 3. ดานการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 

จํานวน 12 ตัวบงช้ี 

3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 
3.7, 3.8 
3.9,3.10  
3.12 

- 3.11 - - 

มาตรฐานท่ี 4. ดานการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

4.1 - - - - 

มาตรฐานท่ี 5. ดานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐงานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย 

จํานวน 2 ตัวบงช้ี 

5.1 5.2 - - - 

มาตรฐานท่ี 6. ดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 

จํานวน 4 ตัวบงช้ี 

6.1,6.2 
6.3,6.4 

- - - - 

มาตรฐานท่ี 7. ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จํานวน 2 ตัวบงช้ี 

7.1,๗.๒ - - - - 

รวม 31 1 2   
 



สรุปผลการประเมินตนเองท้ัง 7 มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.75 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.83 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 
4.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน 
พลเมืองไทยและพลโลก 

5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ดีมาก 
เฉล่ีย 4.86 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  มีผลการประเมินท้ัง 7 มาตรฐาน อยูในระดับ 

 ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน 
 

สรุปจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2557 ดังนี้ 
 1. มาตรฐานดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 จุดเดน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของ 
         ผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน   

                             อาชีวศึกษา(VNET)ตั้งแตคาคะแน เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน  

                             อาชีวศึกษา(VNET)ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณ วุฒิวิชาชีพ      

                      หรือ หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน  

          1 ป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

                           ผูรับบริการ ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ตัวบงชี้ท่ี ตัวบงชี้ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 



 แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 1. ตองมีการศึกษาปญหาอยางจริงจัง และพัฒนาตัวบงชี้นี้ใหมีผลในปตอ ๆ ไป 
 2. ติดตามดูแลใหความชวยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน 
 2. มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 จุดเดน 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ 
                            ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 – ไมมี 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 – ไมมี 
 3. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 จุดเดน 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดบัคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ 
                       การใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน 
                              ประเทศและหรือตางประเทศ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ตัวบงชี้ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 1. จัดทําโครงการ มุงม่ันปฏิบัติการและปฏิบัติจริง ใหเกิดผลสําเร็จจนเกิดผลความเสี่ยงลดลงอยาง
นอย ๓ ดาน   
 2.  สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนดานตางๆ ใหไดตามเกณฑ  
 4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 จุดเดน 



 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
  – ไมมี 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  – ไมมี 
 5. มาตรฐานดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 จุดเดน 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
                             หรืองานวิจัยของผูเรียน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  
                              ของครู 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 1. สถานศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจังใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูเรียนและครูไดนําไปใช ในระภาค และระดับชาติ 
 2. ครูตองทํางานวิจัยอยาจริงจังและถูกตอง 
  3. ผูบริหารตองใหความสนใจอยางจริงจัง 
 6. มาตรฐานดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 จุดเดน 
  ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม 
                              การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 
                              ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
  ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
  – ไมมี 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพล
โลก 
  – ไมมี 
 7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จุดเดน 
  ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ระดบัคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  – ไมมี 
 



 แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพล
โลก 
  – ไมมี 
  

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
จากรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับ

ตองปรับปรุงกับมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับพอใชและระดับดีแตตองมีการพัฒนา มาเปนแนวทางในการ
จัดทําโครงการกิจกรรม และงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 
  1.  แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

    -  แผนงานโครงการพัฒนาระบบเครือขายฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2.  แผนพัฒนาผูเรียน 

    -  แผนงานโครงการจัดระบบชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต่ํากวาเกณฑการพนสภาพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ 
สําเร็จการศึกษา 

  3.  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    -  แผนงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  และประเมินผลหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึน  

  4.  แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวิจัย 
    -  แผนงานโครงการสงเสริมผูบริหาร  ครู  และนักเรียนนักศึกษา จัดทําวิจัย  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐสรางสรรค  และโครงงานวิทยาศาสตร   

  5.  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
    -  แผนงานโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูและบมเพาะดานวิชาชีพเพ่ือชุมชน 
  6.  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 
    -  แผนงานโครงการสรางอาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิคแหงท่ี ๒ (บานบอ) 
  7.  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    -  แผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู 
  8.  แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 
    -  แผนงานโครงการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. ทุกฝายนําผลการประกันคุณภาพไปใชอยางจริงจัง 
๒. ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญของการประกันคุณภาพมากข้ึน 
๓. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองใสใจในผลการประเมิน และรวมมือรวมใจในการพัฒนางาน

ในหนาท่ีใหกาวหนาโดยใชผลจาก รายงานการประเมินตนเอง และการประเมินของกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 

 
 

                           นายสาวิทย  ญาณภิรัต 
                                                                       ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทร 
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บทที่  1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 

1. ความเปนมา 
       1.1   ขอมูลพ้ืนฐาน  ประวัติ  ที่ตัง้  ขนาด 
 

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 927 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

โทรศัพท 0-3441-1248 

โทรสาร  0-3441-1185 

Website www.skntc.ac.th 

E-mail  sakorn_tc@hotmail.com 

เนื้อท่ี  7 ไร 2 งาน 29.8 ตารางวา 

ระยะทาง หางจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  200  เมตร 

  หางจากกรุงเทพมหานคร   29  กิโลเมตร 

เขตติดตอ ทิศเหนือติดถนนเอกชัย หางจากถนนพระรามท่ี 2 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

  ทิศใตติดถนนสรศักดิ์  หางจากท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร 20 เมตร 

  ทิศตะวันออกติดถนนเศรษฐกิจ 1 ตรงขามสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ทิศตะวันตกติดถนนเจษฎา 

สถานท่ีตั้งวิทยาลัยเทคนิคแหงท่ี 2  บริเวณวัดใหญบานบอ   ตําบลบานบอ   อําเภอเมือง   

จังหวัดสมุทรสาคร  เปนพ้ืนท่ีเชาของวัด มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 25 ไร   ระยะหางจากท่ีตั้ง  

เดิม 10 กิโลเมตร 
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1.2  สภาพชุมชน  แผนที่ตั้งวิทยาลัย 
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11..3 3 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนชางไมสมุทรสาคร เริ่มเปดทําการสอนต้ังแต วันท่ี 17  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2481    โดยเริ่มเปดสอนในรายวิชาชางไมกอสราง ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชาง
สมุทรสาคร   โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร   และไดรับการยกฐานะข้ึนเปน  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   เม่ือวันท่ี  1  เมษายน  2524 ในปการศึกษา 
2545  กรมอาชีวศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายใหสถานศึกษารวมกลุมกัน 
2-3 จังหวัด   จัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา   ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจัดอยูในกลุมสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5    

 

ประวัติการจัดการศึกษา 
 

ปการศึกษา 2481-2487 เปดทําการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนตน หลักสูตร 3 ป รับนักเรียนท่ีจบ
ชั้นประถมปท่ี 4 ท้ังท่ีอยูประจําและไปกลับ 

ปการศึกษา 2495-2501 เปดขยายทําการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ป  

 รับนักเรียนท่ีจบชั้นอาชีวศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาเรียน 

ปการศึกษา 2502 เปดสอนหลักสูตรเปน 3 ชั้นป รับนักเรียนท่ีเรียนจบ ป.4 เขาเรียนอาชีวศึกษา
ตอนตน และนักเรียน ม.3 เขาเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ปการศึกษา 2503 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนการชางสมุทรสาคร 

ปการศึกษา 2504-2516 เปลี่ยนแผนการศึกษาเปดรับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 7 เขาเรียนในชั้น 
ม.ศ. 1-3 สาขาอาชีพ หลักสูตร 3 ป และรับนักเรียนท่ีจบชั้น ม.ศ. 3  

เขาเรียนในชั้น ม.ศ. 4-6 สายอาชีพ หลักสูตร 3 ป 

ปการศึกษา 2517 เปดสอนแผนกชางยนต และดีเซลรับนักเรียนจบ ม.ศ.3  เขาเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปการศึกษา 2518 เปดสอนแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะแผน เปลี่ยนแผนการศึกษา รับนักเรียนจบ 

ม.ศ. 3 เขาเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 2 ป รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก 1 ป 

ปการศึกษา 2520 เปดสอนแผนกชางไฟฟากําลัง เพ่ิมอีก 1 แผนก 

ปการศึกษา 2522 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร 

ปการศึกษา 2523 เปดสอนแผนกชางอิเล็กทรอนิกส เพ่ิมอีก 1 แผนก 

ปการศึกษา 2524        เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 กําหนดใหรับนักเรียนท่ีจบชั้น    

                                     ม.3 เขาเรียนตามหลักสูตร ปวช. 3 ป 
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ปการศึกษา 2524 เลื่อนฐานะข้ึนเปนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ปการศึกษา 2525   เปดสอนแผนกพณิชยการ เพ่ิมอีก 1 แผนก 

ปการศึกษา 2527 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527 

ปการศึกษา 2527 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกชางกอสราง 

ปการศึกษา 2530 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 

ปการศึกษา 2531 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 

ปการศึกษา 2532  เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกชางยนต และแผนก
การตลาด 

ปการศึกษา 2533 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ปรับปรุงครั้งท่ี1 พ.ศ. 2533 

ปการศึกษา 2533 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการบัญชี 

ปการศึกษา 2536 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2536 

ปการศึกษา 2536 เปดสอนแผนกชางกลโรงงาน เพ่ิมอีก 1 แผนก และเปดสอนในระดับ 

                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกชางไฟฟากําลัง 

ปการศึกษา 2538 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 

ปการศึกษา 2538 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2538 แผนก
ชางกลโรงงาน ชางไฟฟากําลัง รับนักเรียนจบชั้น ม.3 เขาเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป และเปดสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคนิคโลหะ แผนกชางเทคนิคการผลิต 

ปการศึกษา 2539 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคีทุกแผนก 

ปการศึกษา 2540  เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจตามขอตกลง
ระหวางกรมอาชีวศึกษา กับกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนนายสิบทหารบกระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2540 

ปการศึกษา 2542 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกชางยนต 
แผนกชางเทคนิคการผลิต แผนกชางไฟฟากําลัง แผนกชางอิเล็กทรอนิกส แผนกการ
บัญชี แผนกการตลาด 

ปการศึกษา 2545 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน 

ปการศึกษา 2548 เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                               สาขาวิชาประมงทะเล  และ  สาขาวิชาตอเรือโลหะ 

ปการศึกษา 2548 เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปการศึกษา 2549 -   เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

      สาขาวิชาคอมคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ 

   -  เปดสอนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน  ระดับปวช. โดยความรวมมือ  

                                  กับสถานประกอบการ คือ บริษัทบางกอกเฟอรนิเทค  จํากัด  โดยเรียนในระบบ           

                                   โรงเรียนโรงงาน 

ปการศึกษา 2552          สาขาประมงทะเลเปลี่ยนการเรียนอยูกับวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 

ปการศึกษา 2553   เปดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ปการศึกษา 2554          เปดสอนสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ปการศึกษา 2555          เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

     สาขางานธุรกิจคาปลีก(ทวิภาคี)โดยความรวมมือกับบริษัทแมคไทย จํากัด 

     สาขางานเทคนิคเชื่อมโลหะ(ทวิภาคี)โดยความรวมมือกับบริษัทเพรสซิเด็นท    

                                 ออฟฟศ   เฟอรนิเจอร จํากัด 

ปการศึกษา 2557  เปดสอนสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

    เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรี 

    เปดสอนสาขางานคอมพิวเตอรกราฟก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
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หลักสูตรที่เปดสอน 
 

ระดับ ปวช. 

ป   พ.ศ. 2481 ชางกอสราง 
2517 ชางยนต 
2518 ชางเชื่อมโลหะแผน 
2520 ชางไฟฟา 
2523 ชางอิเล็กทรอนิกส 
2525 พณิชยการ 
2536 ชางกลโรงงาน 
2548 สาขางานประมงทะเลเบื้องตน(ปจจุบันเปนสาขาของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร) 
2548 สาขางานตอเรือโลหะการ 
2549 สาขาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน (โรงเรียน-โรงงาน) 
2553 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2557 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 
 

ระดับ ปวส. 
 

ป   พ.ศ. 2527 แผนกวิชาชางกอสราง (สาขาวิชาการกอสราง) 
2531 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส (สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป) 
2532 แผนกวิชาชางยนต (สาขาวิชาเครื่องตนกําลัง) 
2532 แผนกวิชาพณิชยการ (สาขาการตลาด) 
2533 แผนกพณิชยการ สาขาการบัญช ี(ภาคคํ่า) 
2535 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส (ไมโครคอมพิวเตอร) 
2536 แผนกวิชาชางยนต (สาขาเทคนิคยานยนต) 
2536 แผนกพณิชยการ สาขาการบัญช ี(ภาคปกติ) 
2536 แผนกวิชาชางไฟฟา (สาขาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ) 
2538 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ (สาขาเทคนิคโลหะ) 
2538 แผนกวิชาชางกลโรงงาน (สาขาเทคนิคการผลิต) 
2539 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส (สาขาวิชาสื่อสาร) 
2540 แผนกวิชาพณิชยการ (สาขาการตลาด) ภาคคํ่า 
2548 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2549 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ) 
2554 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
2557 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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วิสัยทัศน 
มุงม่ันจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหไดมาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะความชํานาญในวิชาชีพนําไปใชในการประกอบ อาชีพ

อยางมีมาตรฐานสากล 
๒. ประสานความรวมมือ หนวยงานทางการศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และสถานประกอบการ เพ่ือรวมพัฒนา

กําลังคน ทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
๓. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพ อยางท่ัวถึง เทาเทียม และตอเนื่อง 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน การสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕. สงเสริม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือประโยชนตอชุมชน และสังคม 
๖. พัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนคนดี มีคุณภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตร  
1. จัดการศึกษาใหผูเรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
2. การสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือสรางความเขมแข็งในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหกับประชาชนอยางท่ัวถึงและหลากหลาย 
4. การเรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สงเสริมการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหเกิดประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ   
6. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาตอ ฝกอบรม และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีตอบสนองตอการประเมินคุณภาพ 

กลยุทธ 

ยุทธศาสตร  ขอ 1 จัดการศึกษาใหผูเรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  

1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองความตองการของทองถ่ินและสภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน 
ภายในประเทศและสากล 

2. ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถปฏิบัติงานไดจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.  สงเสริมและพัฒนาสูการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
4.  สรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมใหผูเรียน มีคานิยม และทัศนคติท่ีดีในการทําความดี 
5.  สงเสริมใหผูเรียนใชทักษะชีวิตในการปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข 
6.  นําความรูดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
7.  จัดศูนยบริการทางดานวิชาชีพใหนักเรียนนําความรู ทักษะ อาชีพนํามาใชในการบริการออกชวยเหลือ

สังคม 
8. ปรับปรุงวิธีการ วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงโดยเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและคุณธรรม 

จริยธรรม 
9. สรางความเขมแข็งใหแตละสาขาวิชาโดยการพัฒนาและฝกอบรม 

 



9 

 

10. พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยใชจิตอาสา 

ยุทธศาสตรขอ 2 การสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือสรางความเขมแข็งในการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดประชาสัมพันธและกิจกรรมรวมท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

2. จัดอาชีวศึกษารวมกับภาครัฐและเอกชน 
3. พัฒนาและเผยแพรงานของศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
4. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนเพ่ือใชในการจัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรขอ 3 จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหกับประชาชนอยางท่ัวถึงและหลากหลาย  

1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการศึกษาตอ และรองรับตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหประชาชนไดศึกษาตามอัธยาศัย 
3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยี ดานวิชาการ และการดําเนินชีวิต 
4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนในภาษาท่ี 2 และ 3 เพ่ือการสื่อสาร  
5. สํารวจความตองการของผูเรียนเปนฐานขอมูลในการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
6. ปรับกระบวนการเรียนการสอนและสรางงานวิจัยทางการศึกษาใหเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
7. สรางความเขมแข็งของแผนก สาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือรองรับผูเรียน 
8. ระดมทุนการศึกษาจากหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
9. สรางอาชีพใหกับประชาชนโดยจัดหลักสูตรระยะสั้นใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรขอ 4 การเรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพตรวจสอบได 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานตามหลัก PDCA  
4. สงเสริมการทํางานรวมกันตามระบอบประชาธิปไตย 
5. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารงาน 

ยุทธศาสตรขอ 5 สงเสริมการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐใหเกิดประโยชนตอสังคม และ
ประเทศชาติ  

1. สนับสนุนวิจัยเพ่ือพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของครูและนักศึกษา 
2. จัดทีมวิจัยแตละสาขาวิชา กลุมวิชา 
3. พัฒนานักวิจัยรุนเยาว นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส 
4. บูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการพัฒนาทองถ่ิน 
5. สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบตัิและวิจัยรวมกับชุมชน สาขาวิชา ภาคการผลิตและบริการ 
6. สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางความเขมแข็งกองทุนหมูบาน 
7. ตั้งศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จัดหลักสูตรพิเศษและฝกอบรม 
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9. รวมมือกับผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา ประชาชน และผูเชี่ยวชาญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม 

10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษาของชาติ 

ยุทธศาสตร  ขอ 6 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาตอ ฝกอบรม และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง  

1. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สงเสริมสนับสนุนจัดหาทุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. จัดฝกอบรม พัฒนาองคความรูใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. กําหนดใหมีตําราหลักแตละรายวิชา 
5. สนับสนุนการพัฒนาการเขียนตํารา การพัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนและการเรียนระบบ E – learning  
6. สรางระบบเครือขายภายในใหสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายการศึกษาภายนอกไดเพ่ือประโยชน

ตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
7. สนับสนุนแตละสาขาวิชาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง และทําวิจัยรวมของครู 

นักเรียน และผูเชี่ยวชาญในทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรขอ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีตอบสนองตอการประเมินคุณภาพ 

1. พัฒนาทุกตัวบงชี้ใหผานเกณฑมาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับดี 
2. พัฒนาตัวบงชี้ท่ีเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
3. เรงรัดการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล หนวยงาน สาขาวิชา และ

วิทยาลัย 
5. สงเสริมใหมีอบรมพัฒนาดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรในสถานศึกษา 

 

การวิเคราะห SWOT ระดับสถานศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีความพรอมความสามารถ 
2. สถานท่ีตั้ง การคมนาคมสะดวก 
3. จํานวนผูเรียน มีจํานวนมาก 
4. มีงบประมาณเพียงพอ 
5. มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
6. ไดรับการยอมรับจากชุมชนในการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพ 

 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. สถานศึกษาแยกเปน 2 แหง ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
๒. ขาดมาตรฐานในการประเมินบุคลากร 
๓. หลักสูตรมีการพัฒนาไมครอบคลุม 
๔. ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
๕. อาคารเรียนไมเพียงพอ 
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๖. สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยมีท่ีนั่งพักผอนไมเพียงพอ 
๗. นักเรียนซ่ึงเปนตัวปอนเขาเรียนขาดคุณภาพ 
๘. สถานท่ีคับแคบ 
๙. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 
๑๐. นักเรียน นักศึกษาไมสามารถสื่อสารดานภาษาอังกฤษได 
๑๒. การแกปญหาออกกลางคันยังไมมีประสิทธิภาพ 
๑๓.  กระบวนการจัดซ้ือมีความลาชา 
๑๔. ปญหาท่ีตั้งของสถานศึกษา ในเมือง และนอกเมือง มีผลตอจิตใจของผูเรียน 
๑๕. ปญหาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายใน 
๑๖. ขาดความชัดเจนในการบริหารงานโครงการ 

โอกาส (Opportunities) 
 

1. ชุมชนใหการสนับสนุนดานครุภัณฑการจัดการเรียน การสอน 
2. มีโอกาสในการจัดการศึกษาใหชาวตางดาว 
3. สามารถระดมทุนการศึกษาจากภายนอก 
4. มีอาชีพท่ีหลากหลาย เกษตร  ประมง และธุรกิจบริการ 
5. สภาพเศรษฐกิจดี 
6. มีการเพ่ิมประชากรจากถ่ินอ่ืน 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. สิ่งแวดลอมภายนอกอยูใกลสถานเริงรมย 
2. หลักสูตรอาชีวศึกษาไมเอ้ือตอการศึกษาตอ 
3. การยายถ่ินฐานของผูปกครองทําใหมีอุปสรรคตอการติดตอสื่อสาร 
4. ผูปกครองมีคานิยมในการเลือกสาขาวิชาใหนักเรียนในบางสาขาวิชา ทําใหบางสาขาวิชามีผูเรียน

จํานวนนอย 
5. การสื่อสารกับคนตางดาว 

 

พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1.  จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง เสมอภาค 
4.  เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
5.  สรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวม 
6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
7.  สงเสริม/พัฒนาครูและบคุลากรอาชีวศึกษาใหเปนเลิศ 
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ปรัชญาวิทยาลัย 
เกง ดี มีงานทํา นําชีวิตสูความสําเร็จ 
 

อัตลักษณ 
ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

เอกลักษณ 
สรางคนดีมีงานทํา 
 

คําขวัญ 
หม่ันฝกฝมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธชุมชน คิดคนเทคโนโลยี 
 

จุดเนน จุดเดน 
บริการวิชาชีพ วิชาการ สูสังคม 
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1.4 สภาพปจจุบัน 
         จํานวนนักเรียน  ครู  บุคลากร  อาคาร  สถานท่ี 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร      

ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

ตําแหนง 

จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 
 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตรี 

ตํ่า
กวา  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตรี 
 

1.ผูบริหาร 5   5     2   3     3 2   
 

รวมผูบริหาร 5 0 5 0 0 2 0 3 0 0 3 2 0 
 

2.ขาราชการครูผูสอน                           
 

สาขาวิชาเคร่ืองกล 8   8 2       6     2 6   
 

ครูผูชวยสาขาวิชาเคร่ืองกล     0                     
 

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลฯ 4   4 1   3         1 3   
 

ครูผูชวยสาขาวิชาเคร่ืองมือกลฯ 1   1                 1   
 

สาขาวิชาโลหะการ 4   4     2   2     1 3   
 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง 6   6     5   1   1 1 4   
 

ครูผูชวยสาขาวิชาไฟฟากาํลัง 1 1 2                 2   
 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส 8 2 10 2   5 2 1     4 6   
 

ครูผูชวยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส     0                     
 

สาขางานกอสราง 1   1         1       1   
 

ครูผูชวยสาขางานกอสราง 2   2                 2   
 

สาขางานสถาปตย 2   2     1   1     1 1   
 

ครูผูชวยสาขางานสถาปตย 1   1                 1   
 

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 4 15 19 1 1 2 8 1 6   8 11   
 

ครูผูชวยพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ     0                     
 

กลุมวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3   3     3           3   
 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 1 10 11   2   3 1 5   4 7   
 

ครูผูชวยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 1 1 2                 2    

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   2 1       1     1 1    
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วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร      

ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

ตําแหนง 

จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 
 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตรี 

ต่ํา
กวา  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตรี 
 

ครูผูชวยสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2                 2   
 

รวมขาราชการครูผูสอน 50 30 80 7 3 21 13 15 11 1 23 56 0 
 

3.ขาราชการพลเรือน   3 3                 1 2 
 

รวมขาราชการพลเรือน 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
 

4.ลูกจางประจํา                           
 

หัวหนาหมวดสถานที ่ 1   1                   1 
 

หัวหนาหมวดรถยนต                            
 

ผูชวยชางไมขยายแบบ 1   1                   1 
 

พนักงานพัสดุ ชั้น 3                           
 

พนักงานพิมพดี ชั้น 2   1 1                   1 
 

พนักงานขับรถยนต  2   2                   2 
 

ยาม 1   1                   1 
 

คนงาน   1 1                   1 
 

นักการภารโรง   1 1                   1 
 

รวมลูกจางประจํา 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
 

5.พนักงานราชการ                           
 

พนักงานราชการครู   1 1                 1   
 

รวมพนักงานราชการครู 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

6.ลูกจางชั่วคราว                           
 

เจาหนาที ่ 2 31 33                 7 26 
 

คนงาน/ยาม/พนักงานขบัรถ 10 4 14                   14 
 

รวมลูกจางชั่วคราว 12 35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40 
 

7.ครูจางสอน                           
 

ครูพิเศษ 34 23 57                 57   
 

รวมครูจางสอน 34 23 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 
 

รวมทั้งสิ้น 106 95 201 7 3 23 13 18 11 1 26 124 50  

ขอมูลจากงานบุคลากร ณ วันท่ี 1 เมษายน 2558 
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ขอมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557 

 
 
 
 
 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที ่ 1  ปการศกึษา  2557 

รวมทั้งส้ิน ปวช. ปวส. 

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม         
สาขางานเครื่องกล 90 59 53 202 21 18 39 241 
สาขางานเครื่องกล ( ทวิ ) 43 28 26 97 23 13 36 133 

สาขางานยานยนต (ทวิ) 44 20 18 82    82 

สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิ) 11 26 17 54    54 

สาขางานเทคนิคเครือ่งกลอุตสาหกรรม (ทวิ)         

สาขางานเครื่องมือกล 119 84 75 278    278 

สาขางานเครื่องมือกล (ทวิ) 40 26 16 82    82 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     29 29 58 58 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ทวิ)     18 9 27 27 

สาขางานโลหะการ 76 26 26 128    128 

สาขางานโลหะการ ( ทวิ ) 19 16 12 47    47 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ทวิ)     25 17 42 42 

สาขางานไฟฟากําลัง 105 73 57 235    235 

สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิ) - 6 10 16    16 

สาขางานติดต้ังไฟฟา     19 17 36 36 

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ      8 - 8 8 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส 79 73 81 233    233 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ทวิ) - 13 6 19    19 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร - - 29 29 16 17 33 62 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ทวิ) - - 6 6    6 

สาขางานระบบโทรคมนาคม     17 16 33 33 

สาขางานระบบโทรคมนาคม (ทวิ) - 19 - 19 - 13 13 32 

สาขางานแมคคาทรอนิกส( ทวิ )     10 - 10 10 

สาขางานการกอสราง 88 40 11 139 7 9 16 155 
สาขางานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน (ทวิ) - - 3 3    3 

สาขางานสถาปตยกรรม 22 18 12 52    52 
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จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา  2557 

รวมทั้งส้ิน ปวช. ปวส. 

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม 

ประเภทวิชาพณิชยการ         
สาขางานการบัญชี 134 149 130 413 71 41 112 525 

สาขางานการขาย/ตลาด 121 70 67 258 31 26 57 315 
สาขางานการจัดการและธุรกจิคาปลีก ( ทวิ )     21 12 33 33 
สาขางานการเลขา 42 30 25 97    97 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 150 126 122 398    398 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ Mini - 11 - 11    11 

พัฒนาเว็บฯ     19 15 34 34 

คอมพิวเตอรกราฟก     13 - 13 13 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 - - 22 24 21 45 67 

รวมทั้งส้ิน 1,205 913 802 2,920 372 273 645 3,565 

 
ขอมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557 
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จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที ่ 2  ปการศกึษา  2557 
รวม

ทั้งส้ิน 
ปวช. ปวส. 

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม         
สาขางานเครื่องกล 77 53 78 208 20 18 38 246 
สาขางานเครื่องกล ( ทวิ ) 33 27 - 60    60 

สาขางานยานยนต (ทวิ) 29 17 17 63    63 

สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิ) 9 22 14 45    45 

สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิ)     21 13 34 34 
สาขางานเครื่องมือกล 102 79 73 254    254 

สาขางานเครื่องมือกล (ทวิ) 26 25 15 66    66 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     28 29 57 57 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ทวิ)     18 9 27 27 

สาขางานโลหะการ 54 25 24 103    103 

สาขางานโลหะการ ( ทวิ ) 9 15 11 35    35 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ทวิ)     22 17 39 39 

สาขางานไฟฟากําลัง 87 67 56 210    210 

สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิ) - 6 10 16    16 

สาขางานติดต้ังไฟฟา     17 - 17 17 

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ      6 17 23 23 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส 58 64 77 199    199 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ทวิ) - 12 4 16    16 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร - - 29 29 15 17 32 61 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ทวิ) - - 6 6    6 

สาขางานระบบโทรคมนาคม     15 16 31 31 

สาขางานระบบโทรคมนาคม (ทวิ) - 19 - 19 - 13 13 32 

สาขางานแมคคาทรอนิกส( ทวิ )     10 - 10 10 

สาขางานการกอสราง 72 37 11 120 7 7 14 134 
สาขางานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน (ทวิ) - - 2 2    2 

สาขางานสถาปตยกรรม 14 14 12 40    40 
 

ขอมูล  ณ  วันที่  11  ธันวาคม  2557 
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จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา  2557 

รวมทั้งส้ิน ปวช. ปวส. 

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม 

ประเภทวิชาพณิชยการ         
สาขางานการบัญชี 108 136 124 368 68 41 109 477 

สาขางานการขาย/ตลาด 85 62 57 204 29 26 55 259 
สาขางานการจัดการและธุรกิจคาปลีก ( ทวิ )     17 10 27 27 
สาขางานการเลขา 34 29 24 87    87 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 133 122 122 377    377 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ Mini - 9 - 9    9 

พัฒนาเว็บฯ     18  15 33 33 

คอมพิวเตอรกราฟก     11 - 11 11 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 - - 21 16 19 35 56 

รวมทั้งส้ิน 951 840 766 2,557 338 267 605 3,162 
 

ขอมูล  ณ  วันที่  11  ธันวาคม  2557 
 
 

ระดับ ปวส.  เทียบโอน 
ประเภท/สาขาวิชา 2557 รุน 21 2557 รุน 20 2556 รุน 19 2555 รุน 17 2554 รุน 15 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

ไฟฟากําลัง ติดต้ัง - - - 11 - 11 - - - - - - 1 - 1 
การกอสราง ชส 10 1 11 10 - 10 - - - 1 - 1 - - - 

 บริหาร ตลาด 1 12 13 2 6 8 - - - - - - - - - 
  คอมฯ(กราฟฟก) - - - 2 7 9 - - - - - - - - - 
  การจัดการฯ - - - 1 3 4 1 3 4 - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 11 13 24 26 16 42 1 3 4 1 - 1 1 - 1 

ขอมูล  ณ  วันที่  11  ธันวาคม  2557 
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โครงสรางการบริหารวิทยาลัย   

 เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิดรวมทํารวม
ประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงาน ป
การศึกษา 2557 ดังนี้ 
 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นายสมเกียรติ  ภูมิชยัสุวรรณ 

งานปกครอง 
นายภิญโญ  ปยะกุล 

งานแนะแนวอาชีพและ 
จัดหางาน 

นางสาวสุภาพร  วงศเรียน 

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
นางวาสนา  ปาลรังษี 

งานโครงการพิเศษและ 
การบริการชุมชน 

นายพรมงคล  วรนาม 

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
นายสมศักด์ิ   ทับทัน 

 
งานความรวมมือ 

นายววิัฒน  มงคลเพ็ชร 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ 

นางสาววาสนา  ดิสสร 

งานประกันคุณภาพ 
นางอุทุมพร  แกวสามศรี 

งานสงเสริมผลิตผลการคาและ
ประกอบธุรกิจ 

นางดารณี  นามีผล 

งานบัญชี 
นางสาวนารีรัตน  ทองมั่ง 

 
งานพัสดุ 

นายอนุสรณ จารุฑีมฆัมพร 

งานบริหารทั่วไป 
นางสาวศิริรัรัตน  เมฆสุวรัตน 

 
งานบุคลากร 

นางศรีสุดา  จันทรศร 
 

งานอาคารสถานที ่
นายสุวัฒน  มวงเขียว 

งานทะเบียน 
นายศิลปชัย  ทรงศิริโสภิณ 

 
งานประชาสัมพันธ 

นายเชรษฐนรินทร  จุนเกตุ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

นายมาโนชญ  เผ่ือนโภคา 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางเพ็ญศรี  วงศืแสนเจริญดี 

งานวิทยบริการและหองสมุด 
นางนันทวัน  ชุมแจง 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วาที่ ร.ต.วันชยั  รัชตะสมบูรณ 

งานส่ือการเรียนการสอน 
นายกนกศักด์ิ  มธุิโต 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 
นายสมศักด์ิ  สังขแกว 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและ
ความรวมมือ 

นายบุญธรรม    บุญเล้ียง 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา
การศึกษา 

นายพุทธพร   ปราโมทย 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
นายไวยโรจน   โกบประยูร 

สาขางาน 
นายพันธศักด์ิ  บุญปก  
นายชูชาติ  ทัฬหพัชรกุล  
นายประดิษฐ  ดีกระจาง  
นายสวง  ชุมแจง 
นางพวงทิพย  อิ่มธนบัตร  
นายชาตรี  ศรีคงแกว 
นายเชิญขวัญ พงษสาระนันทกุล 
นายบุญสืบ   โพธิ์ศรี 
นางพรรษชล  พึ่งสุนทรศิริมาศ 
นายชลิต  ลวนศิริ 
นายวินยั  รมบารม ี
นางสังวาลย  อยูทรง 
นางวรรณี  ชิดเชื้อวงศ 
นายเมธัญ   เทยีมถนอม 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสุรพล  อยูทรง 

นายวษิณุ  คอสุวรรณดี 

งานแผนและงบประมาณ 
นายสมเกียรติ  นันทรัตนพงศ 

งานการเงิน 
นางวรรณา  ทรงศิริโสภิณ 

 

ผูอํานวยการวิทยาลัย 

นายสาวิทย   ญาณภริัต ิ

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
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1.5 งบประมาณป 255๗ – 255๘ 
  

การจดัสรรงบประมาณ  255๗ – 255๘  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณ 
รายการ ปงบประมาณ  2557 ปงบประมาณ 2558 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
       1.1.1  งบบุคลากร 
              1) พนักงานราชการ   
       1.1.2  งบดําเนินงาน 
              1) คาตอบแทน 
              2) คาใชสอย 
              3) คาวัสด ุ
              4) คาสาธารณูปโภค 
       1.1.3  งบลงทุน  
              1) คาครุภัณฑ 
       1.1.4  งบเงินอุดหนุน 
              1) คาใชจายตอนักเรียน 
              2) สิ่งประดษิฐคนรุนใหม          

 
 
 

209,640 
 

12,370,000 
5,185,160 
5,350,000 
4,880,000 

 
 
 

14,491,750 
- 
 

  
 
 

220,120 
 

18,376,000 
5,278,960 
5,800,000 
4,640,000 

 
 
 

14,003,955 
- 
 
 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,486,550  48,319,035  
 

ประมาณการรายรับจากเงินบํารุงการศึกษา 
รายการ ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

1. รายรับจากนักศึกษา 10,595,600 11,019,000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,595,600 11,019,000 

 

ประมาณการรายจาย 

รายการ 
ปงบประมาณ  2557 ปงบประมาณ 2558 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1  งบบุคลากร 
    1.2  งบดําเนินงาน 
    1.3  งบลงทนุ  
2. แผนงานจัดการฝกอบรมวิชาชีพ 
3. แผนงานวิจัยนวัตกรรม 

 
65,640,622 
61,207,222 

2,585,800 
17,651,489 

565,000 

  
65,302,320 
66,319,362 
12,199,600 

874,000 
238,000 

 

รวมทั้งสิ้น 147,650,133  144,933,282  
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1.6 เกียรติยศช่ือเสียงท่ีไดรับ 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

1 8 มกราคม 2554 การแขงขัน “ โบวลิ่งวันครูสาคร”  
2554 

ถวยรางวัล  ชนะเลิศ   
ประเภทบุคคลชาย 

2 8 มกราคม 2554 การแขงขัน “ โบวลิ่งวันครูสาคร”  
2554 

ถวยรางวัลพิเศษ 

3 19 มกราคม –  
1กุมภาพันธ 2554 

ถุงอบขาเพ่ือสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมระดับ
ภาค ณ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ของ
แผนกสาขางานอิเล็กทรอนิกส 

4 3 กุมภาพันธ2554 การแขงขันทักษะวิชาชีพ  โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนว
ใหมใหมีความทันสมัยในสาขาคหกรรม
ศาสตร   “การฝกอบรมเทคนิคการ
ถายภาพ” 

โลเกียรติยศ    
รางวัลทีมชนะเลิศ   อันดับ  1 

5 28 กุมภาพันธ 
2554 

เขารวมโครงการมหกรรม     2010 
โรงพยาบาลบานแพว  (องคการมหาชน) 

เกียรติบัตร  ไดมีสวนรวมในการเขา
รวมงานมหกรรม BEAT 2010   
ณ โรงพยาบาล บานแพว  (องคการ
มหาชน) 

6 2พฤษภาคม 2554 การแขงขันเซปคตะกรอสาครลีก 2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเยาวชนหญิง 

7 25 พฤษภาคม
2554 

เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 
ประจาํป 2553 

เกียรติบัตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวมกับองคการสถานศึกษาพอเพียง 

8 25 - 27  
พฤษภาคม 2554 

เกาอ้ีปรับระดับเปนบันได จาก 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลระดับดีเดน วช. รวมกับ สอศ. 
ประกวดผลงานวิจัยเครือขาย
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา การวิจัย
และเครือขายนวัตกรรมสาย
อาชีวศึกษา ป 2554 ครั้งท่ี 2      
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

9 27 พฤษภาคม
2554 

เกาอ้ีปรับระดับเปนบันได  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลระดับดีเดน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

10 27 พฤษภาคม 
2554 

เกาอ้ีปรับระดับเปนบันได  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลระดบัดีเดน การประกวดผลงาน
ประดิษฐคิดคน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยและเครือขาย
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจําป 
2554 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/คร ู รางวัล 

10 29 พฤษภาคม  
๒554 

การแขงขันเซปคตะกรอสาครลีก 2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
ระดับเยาวชนชาย  อายุ 18 ป 

11 24 มิถุนายน 
 ๒๕54 

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  บันทึกขอความ ขอใหทางวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานตาม
หนังสือท่ี ศธ ๐๖๐๗/๓๘๑๒ 

12 1 กรกฎาคม 2554 โครงการเสริมสรางความพรอมแก
ทองถ่ินหลักสูตร “กระบวนการ
เสริมสรางผูนํานักประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม” 

เกียรติบัตรของวุฒิสภา 

13 14 สิงหาคม2554 การแขงขันเรือไฟฟาบังคับวิทยุ รุนความ
ยาวไมเกิน 20 เซนติเมตร งานอาชีว
มหัศจรรยสานศิลปแผนดินแม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

14 22กันยายน 2554 การมีสวนรวมในกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม โครงการสงเสริมให
เปนผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีสังคม
ยอมรับอยางยั่งยืน(CSR-DIW 2554) 

เกียรติบัตรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมกับสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

15 1 – 4  
ธันวาคม 2554 

งาน SIIF 2011 Seoul International 
Invention Fair 2011 ประเทศเกาหลี 

รางวัล Silver Prize เกาอ้ีปรับระดับ 
 

16 29 ธันวาคม 2554 การเขารวมกิจกรรมศูนยปรึกษา
ประหยัดพลังงานหอการคาจังหวัด
สมุทรสาคร งาน สมุทรสาคร EXPO 
2011 

เกียรติบัตรจากหอการคา 
จังหวัดสมุทรสาคร 

17 ประจาํป   2554 การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน   ประจาํป   2554 

ถวยรางวัลชนะเลิศ   

18 8 มกราคม  2555 การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทยระดับภาค 
ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําป 2554 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งาน
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ ปวช. 

19 8  มกราคม 2555 การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทยระดับภาค 
ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําป 2554 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
ระดบั ปวส. 

20 20 มกราคม2555 ศูนยพักพิงใหผูประสบอุทกภัย ประกาศเกียรติคุณจาก 
จังหวัดสมุทรสาคร 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

21 18 กุมภาพันธ 
2555 

เกาอ้ีอเนกประสงค  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 
ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนา
ตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ระดับภาค ภาคกลาง  
ประจําปการศึกษา 2554 

22 11 มีนาคม 2555 เกาอ้ีอเนกประสงค วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 6 
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

ไดรับรางวัล ชนะเลิศผูทรงคุณวุฒิ  
(Honor Award) การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการ
แขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  
ประจําปการศึกษา 2554 

23 11 มีนาคม 2555 เกาอ้ีอเนกประสงค  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการ
แขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ  
ประจาํปการศึกษา 2554  

24 19 มีนาคม 2555 การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา รอบ
คัดเลือก ประจําปการศึกษา 2554 

เกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา ทีม 
Samutsakhon 3 วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

25 19 มีนาคม 2555 การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา รอบ
คัดเลือก ประจําปการศึกษา 2554 

เกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษา ทีม 
Samutsakhon 2 วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

26 2 - 5  
กุมภาพันธ 2555 

บันไดปรับระดับขาตั้งได ประกาศนียบัตร แสดงความขอบคุณ
ท่ีใหความรวมมือในการแสดงผลงาน
ประดิษฐคิดคนงาน “วันนัก
ประดิษฐ” ประจําป 2555 

27 2 - 5  
กุมภาพันธ ๒555 

อุปกรณปรับระดับขาตั้งบันได ประกาศนียบัตร แสดงความรวมมือ
ในการแสดงผลงานประดิษฐคิดคน
งาน “วันนักประดิษฐ”  
ประจาํป 2555 

28 2 - 5  
กุมภาพันธ ๒555 

เครื่องบีบอัดกระปอง ประกาศนียบัตร แสดงความขอบคุณ
ท่ีใหความรวมมือในการแสดงผลงาน
ประดิษฐคิดคนงาน “วันนัก
ประดิษฐ” ประจําป 2555 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

29 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญเงิน 

เครื่องถอดแบริ่ง 
30 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
รางวัลเหรียญทองแดง 

เครื่องฉายภาพ 3 แกน ควบคุมไร
สาย 

31 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลชมเชย 

ถาดรองรถจักรยานยนต 
32 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
รางวัลชมเชย 

เครื่องซักผาพลังงานสีเขียว 
33 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
รางวัลเหรียญทองแดง 

สิ่งประดิษฐลดควันธูปปลอดมลพิษ 
34 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
รางวัลเหรียญเงิน 

เครื่องปนไฟฟาพลังงานกล 
35 14 – 16 มิถุนายน 

2556 
การแขงขันหุนยนตกูภัยระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  

36 11 – 15   
กุมภาพันธ  2556   

 

การประกวดทักษะระดับชาติ ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ  ครั้งท่ี 
22  ปการศึกษา 2555  ระหวางวันท่ี 
11 – 15   กุมภาพันธ  2556   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ  
ประเภททักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
 

37 11 – 15   
กุมภาพันธ  2556   

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 23 ป
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ
การออกแบบระยะสั้น ระดบั ปวช. 
การแขงทักษะการออกแบบ
สถาปตยกรรม ระดับ ปวช. 

38 11 – 15   
กุมภาพันธ  2556   

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 23 ป
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะ
การออกแบบระยะสั้น  ระดับ ปวช. 

39 11 – 15   
กุมภาพันธ  2556   

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 23 ป
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการ
เขียนแบบกอสรางดวยมือ ระดับ 
ปวช. 
 

40 11 – 15   
กุมภาพันธ  2556   

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 23 ป
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ
การเขียนแบบกอสรางดวยมือ ระดับ 
ปวช. 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/คร ู รางวัล 

41 3 – 7 กุมภาพันธ  
2556   

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค  ครั้งท่ี  23   
ปการศึกษา 2556 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทร
พจนภาษาไทย 

42 17 – 21 มีนาคม 
2557 

งานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ  
อาชีวศึกษา  ภาคกลาง ครั้งท่ี  6 

กองลูกเสือวิสามัญหญิงดีเดน   
 

43 17 – 21 มีนาคม 
2557 

งานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ  
อาชีวศึกษา  ภาคกลาง ครั้งท่ี  6 

หมูลูกเสือวิสามัญหญิง  ดีเดน 
 

44 16 มกราคม 
2557 

นายบุณยธรรม บุญเลี้ยง รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 

45 16 มกราคม 
2557 

นางยุวรี  รื่นรมย บุคลากรทางการศึกษา  ระดับ  
ดีเดน  จังหวัด   

46 16 มกราคม 
2557 

นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ บุคลากรทางการศึกษา ระดับ  ดีเดน  
จังหวัด   

47 16 มกราคม 
2557 

นางสาวกาญจนา กุลคง บุคลากรทางการศึกษา ระดับ  ดีเดน  
จังหวัด   

48 16 มกราคม 
2557 

นางสาวกาญจนา   กุลคง ครูผูสอนดีเดน ระดับ  จังหวัด 

49 16 มกราคม 
2557 

ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
จํานนวน  24 ทาน 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขา
รับรางวั ลหนึ่ ง แสนครูดี  2556  
เนื่องในวันครู  ป 2557   

50 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เขียนแบบ
เครื่ องกลดวยคอมพิว เตอร  การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาค
กลาง 

51 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปตยกรรม รางวัลชนะเลิศ งานออกแบบระยะ
สั้นบานพักอาศัยชั้นเดียวและตัด
หุนจําลอง ระดับ ปวช. การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพสถาปตยกรรม ระดับ
ภาค ภาคกลาง  

52 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ดนตรีไทย 
(ขลุยเพียงออ) การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และการแขงขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

53 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปตยกรรม ร า ง วั ล รองชนะ เลิ ศ อัน ดับ  1  ง าน
ออกแบบระยะสั้นบานพักอาศัยชั้นเดียว
และตัดหุนจําลอง ระดับ ปวช .  การ
แขง ขันทักษะวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ระดับภาค ภาคกลาง  

54 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปตยกรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานเขียนแบบ
กอสรางดวยมือ ระดับ ปวช. การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพสถาปตยกรรม ระดับภาค 
ภาคกลาง  

55 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปตยกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานเขียน
แบบกอสรางดวยมือ ระดับ ปวช. การ
แขง ขันทักษะวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ระดับภาค ภาคกลาง  

56 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
เคร่ืองปรับอากาศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และการแขงขันทักษะวชิาพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคกลาง 

57 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ติดตั้งตูสาขา
ระบบโทรศัพท (PABX)  การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 

58 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ติดตั้งจาน
สัญญาณดาวเทียม การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ  และการแข ง ขัน ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 

59 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปญหา
วิชาการประวัติศาสตรการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ  และการแข ง ขัน ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 

60 16 มกราคม 2558 นายชลิต  ลวนศิริ    รางวลั ผลงานวิจัยระดับชมเชย  งานวิจัย 
ประจาํป 2557 “ระดบัประเทศ” 

61 2 – 4 กุมภาพันธ 
2558 

นักเรียน สาขาสถาปตยกรรม รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปตยกรรม  
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย  ระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 24 ประจําปการศึกษา 2557 

 

 



27 

 

ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

62 6 กุมภาพันธ 2558 นายภาคีนัย แซปน (นักเรียน) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การ
แขงขันทักษะตอบปญหาวิชาการ วิชา
ประวัติศาสตรไทย  การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติครั้ง
ท่ี  24  ประจําปการศึกษา 2557 

63 7 มีนาคม 2558 นักเรียน รางวัลกิจกรรมการแขงขันทักษะลูกเสือ
(การสรางปนโรมัน) รองชนะเลิศอันดับ 
2  ง า น ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี วิ ส า มั ญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 18 คาย
ยอยท่ี 5 ภาคใต 

64 7 มีนาคม 2558 นักเรียน รางวัลชมเชยกิจกรรมแขงขันทักษะทาง
ลูกเสือระเบียบแถว  งานลูกเสือ เนตร
นารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 
18 คายยอยท่ี 5 ภาคใต 

65 22 เมษายน 2558 ทีม Samutsakorn รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 หุนยนต
อาชีวศึกษา (Asia-pacific 
Broadcasting Union – ABU ) การ
แขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ชิงถวย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ภายใตงาน “มหกรรมหุนยนต
อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” ระดับชาติ 
ประจาํป 2558 

66 22 เมษายน 2558 ทีม SKNTC – RBC  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 หุนยนต
กูภัย    (Rescue Robot) การแขงขัน
หุนยนตอาชีวศึกษา ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ภายใตงาน “มหกรรมหุนยนต
อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” ระดับชาติ 
ประจาํป 2558 
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บทที่   2 
สภาพการดําเนนิงานของสถานศึกษา 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา 
ปรัชญาวิทยาลัย 

เกง ดี มีงานทํา นําชีวิตสูความสําเร็จ 
 

วิสัยทัศน  

มุงม่ันจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหไดมาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะความชํานาญในวิชาชีพนําไปใชในการประกอบ อาชีพ
อยางมีมาตรฐานสากล 

๒. ประสานความรวมมือ หนวยงานทางการศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และสถานประกอบการ เพ่ือรวมพัฒนา
กําลังคน ทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 

๓. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพ อยางท่ัวถึง เทาเทียม และตอเนื่อง 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน การสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕. สงเสริม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือประโยชนตอชุมชน และสังคม 
๖. พัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนคนดี มีคุณภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

อัตลักษณ 
ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

เอกลักษณ 
สรางคนดีมีงานทํา 
 

คําขวัญ 
หม่ันฝกฝมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธชุมชน คิดคนเทคโนโลยี 
 

จุดเนน จุดเดน 
บริการวิชาชีพ วิชาการ สูสังคม 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือใหสอดคลองและบรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถานศึกษา รวมถึงผลงานตามระบบประกัน
คุณภาพฯ  ดังนั้นวิทยาลัย  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยแบงเปนดานๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร  ขอ 1 จัดการศึกษาใหผูเรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมอยางมี 
ความสุข  

1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองความตองการของทองถ่ินและสภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน 
ภายในประเทศและสากล 
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2. ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถปฏิบัติงานไดจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและพัฒนาสูการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
4. สรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมใหผูเรียน มีคานิยม และทัศนคติท่ีดีในการทําความดี 
5. สงเสริมใหผูเรียนใชทักษะชีวิตในการปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข 
6. นําความรูดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
7. จัดศูนยบริการทางดานวิชาชีพใหนักเรียนนําความรู ทักษะ อาชีพนํามาใชในการบริการออกชวยเหลือ

สังคม 
8. ปรับปรุงวิธีการ วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงโดยเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและคุณธรรม 

จริยธรรม 
9. สรางความเขมแข็งใหแตละสาขาวิชาโดยการพัฒนาและฝกอบรม 
10. พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยใชจิตอาสา 

ยุทธศาสตรขอ 2 การสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือสรางความเขมแข็งในการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดประชาสัมพันธและกิจกรรมรวมท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการอาชีวศึกษา 
2. จัดอาชีวศึกษารวมกับภาครัฐและเอกชน 
3. พัฒนาและเผยแพรงานของศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
4. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนเพ่ือใชในการจัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรขอ 3จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหกับประชาชนอยางท่ัวถึงและหลากหลาย  
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการศึกษาตอ และรองรับตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหประชาชนไดศึกษาตามอัธยาศัย 
3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยี ดานวิชาการ และการดําเนินชีวิต 
4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนในภาษาท่ี 2 และ 3 เพ่ือการสื่อสาร  
5. สํารวจความตองการของผูเรียนเปนฐานขอมูลในการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
6. ปรับกระบวนการเรียนการสอนและสรางงานวิจัยทางการศึกษาใหเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
7. สรางความเขมแข็งของแผนก สาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือรองรับผูเรียน 
8. ระดมทุนการศึกษาจากหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
9. สรางอาชีพใหกับประชาชนโดยจัดหลักสูตรระยะสั้นใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรขอ 4 การเรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพตรวจสอบได 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานตามหลัก PDCA  
4. สงเสริมการทํางานรวมกันตามระบอบประชาธิปไตย 
5. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร  ขอ 5 สงเสริมการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐใหเกิดประโยชนตอสังคม และ
ประเทศชาติ   

1. สนับสนุนวิจัยเพ่ือพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของครูและนักศึกษา 
2. จัดทีมวิจัยแตละสาขาวิชา กลุมวิชา 
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3. พัฒนานักวิจัยรุนเยาว นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส 
4. บูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการพัฒนาทองถ่ิน 
5. สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบตัิและวิจัยรวมกับชุมชน สาขาวิชา ภาคการผลิตและบริการ 
6. สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางความเขมแข็งกองทุนหมูบาน 
7. ตั้งศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จัดหลักสูตรพิเศษและฝกอบรม 
9. รวมมือกับผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา ประชาชน และผูเชี่ยวชาญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย และ

นวัตกรรม 
10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษาของชาติ 

ยุทธศาสตร  ขอ 6 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาตอ ฝกอบรม และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  

1. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สงเสริมสนับสนุนจัดหาทุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. จัดฝกอบรม พัฒนาองคความรูใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. กําหนดใหมีตําราหลักแตละรายวิชา 
5. สนับสนุนการพัฒนาการเขียนตํารา การพัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนและการเรียนระบบ E – learning  
6. สรางระบบเครือขายภายในใหสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายการศึกษาภายนอกไดเพ่ือประโยชน

ตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
7. สนับสนุนแตละสาขาวิชาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง และทําวิจัยรวมของครู 

นักเรียน และผูเชี่ยวชาญในทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรขอ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีตอบสนองตอการประเมินคุณภาพ 
1. พัฒนาทุกตัวบงชี้ใหผานเกณฑมาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับดีมาก 
2. พัฒนาตัวบงชี้ท่ีเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
3. เรงรัดการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล หนวยงาน สาขาวิชาและวิทยาลัย 
5. สงเสริมใหมีอบรมพัฒนาดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรในสถานศึกษา 
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๒.๓ มาตรการปองกันและควบคุมความเส่ียง 
 เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนดมาตรการ
ปองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย

ของผูเรียน ครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

 

1. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียน 

2. มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียน โดยการมีสวนรวม
ของ ครู ผูปกครองและเครือขาย
ท้ั ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

3. สรางความตระหนักในการรักษา
ความปลอดภัยของวิทยาลัย โดย
การใหความรูความเขาใจ แกผูท่ี
รับผิดชอบและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับการรักษาความปลอดภัยใน
วิทยาลัย 

๔.นักเรียนและบุคลากรมีความรู
เ ก่ียวกับการปฏิบัติ เ พ่ือให เ กิด
ความปลอดภัย และกฎหมาย
เก่ียวกับการใชยานพาหนะ 

1. มียามรักษาความปลอดภัย
ประจําสถานศึกษา 

2. แตงตั้งคําสั่ง เวร – ยาม 
3. มีคําสั่งดูแลความเรียบรอยของ

นักเรียน นักศึกษาหนาประตู
วิทยาลัยและจุดเสี่ ยงตอการ
ทะเลาะวิวาท 

๔. โครงการขับข่ีปลอดภัย 
5. โครงการรณรงคสวมหมวก 
    กันนอค 

2.ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท 
 

1.ไมมีปญหาการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 

๒. ลดความเสี่ยงในการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียน นักศึกษา ใน
บริเวณจุดเสี่ยง 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. ชี้แจงบทลงโทษในกรณีเกิดการ

ทะเลาะวิวาทใหนักศึกษาทราบ 
๓. โครงการจัดระเบียบสังคม และ

ควบคุมพ้ืนท่ีปจจัยเสี่ยง 
3.ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด 
 

1.นักศึกษาปลอดภัยจากสิ่งเสพตดิ
ทุกชนิด 

๒.นักเรียนนักศึกษารวมมือชวยกัน
ดูแลสอดสอง ชวยกันปองกัน
อันตรายจากสารเสพติด 

 

1. จัดการเรียนรูดานประชาธิปไตย
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเปนไทย และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด ในระบบ
การศึกษา 

2. โครงการตอตานยาเสพติด 
๓. โครงการตรวจสารเสพติด 

4. ความเสี่ยงดานสังคม เชนการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร 

1. ไมมีนักศึกษาตั้งครรภกอนวัยอัน  
    ควร 
2. อบรมแกนนําใหคําปรึกษาและ  
   พาไปตรวจ 

1. ระบบดูและชวยเหลือผูเรียน 
และการบริการใหคําปรึกษา 

2. โครงการปองกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันสมควร 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
5. ความเสี่ยงดานการพนันและการ

ม่ัวสุม 
 

1.ไมมีนักศึกษาเลนการพนันและ
การม่ัวสุมในสถานศึกษาและมุม
ตาง ๆในสถานศึกษา 

 

1.สรางความตระหนักใหนักศึกษา
เห็นโทษของการพนัน 

2.มีคณะกรรมการฝายปกครองคอย
สอดสองดูแลไมใหมีการพนัน
และการม่ัวสุมในสถานศึกษา 

๓. โครงการแขงขันกีฬา 
๔. โครงการเยี่ยมบาน 

 
๒.๔ การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
2.4.๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบสาม 
- มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน   
๑ ป 
๑. วิทยาลัยควรติดตามการไดงานทํา โดยใช

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เชนการทํา Web 
Bord การใชSocial Network (Facebook) เปน
ตน รวมถึงการใชระบบรุนนองติดตอรุนพ่ี  

1. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา(งานแนะแนว) 
2. โครงการพัฒนาเว็บไซตวิทยาลัยฯ 
3. โครงการสงเสริมประชาสัมพันธศูนยกําลังคน  
    อาชีวศึกษาV-cop.net 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนใน
การทํางาน 
 ๑. วิทยาลัยฯ ควรสรางความเขาใจของการสอบ V- 

net และสงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญของการ
สอบ V- net เชนการมอบเกียรติบัตรผูสอบผาน 
การประชาสัมพันธ เผยแพรใหสาธารณชนและ
สถานประกอบการรบัทราบ เปนตน  

 
 
1. โครงการเสริมสรางทักษะทางวิชาการ 
2. โครงการติวกอน V-net 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓. ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพจากองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ 
๑. วิทยาลัยฯตองทําการประชาสัมพันธใหเห็นถึง

ความสําคัญของการสอบใหกับนักเรียนไดรับ
ทราบ รวมถึงการทําความเขาใจกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเห็นถึงความสําคัญของการสอบดวย 
เพ่ือเปนการกระตุนนักเรียนทางออม 

 
 
๑.โครงการประเมินมาตรฐานครึ่งหลักสูตร ผูเรียนทวิภาคี 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
2.4.๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบสาม 
ตัวบงช้ีท่ี 4 ผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพ
หรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน 
๑. สถานศึกษาควรสงเสริมการสงผลงานเขารวม

ประกวดในระดับท่ีสูงกวาระดับจังหวัด ใหมาก
ข้ึน 

๒. สถานศึกษาควรปรับสัดสวนระหวางนักเรียนตอ
โครงงานใหเหมาะสม โดยการพิจารณาหัวขอ
โครงการใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนในแตละ
ระดับ 

 
 
๑. โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม(ปวชและปวส) 
๒. โครงการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียน
นักศึกษา  

 

ตัวบงช้ีท่ี 5 ผลงานท่ีเปนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ
สรางสรรคหรืองานวิจัยของครูท่ีไดนําไปใช
ประโยชน 
๑. วิทยาลัย ควรสงเสริมในการใหครู อาจารยไดมี

การคิดคนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรคหรือ
งานวิจัยครู ท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินหรือในระดับท่ีสูงข้ึน และควรติดตาม
ผลการนําสิ่งประดิษฐนวัตกรรมไปใชอยางท่ัวถึง 
เพ่ือนําผลมาพัฒนาตอไป  

 
 
 
- วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการจัดทําสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ(งบ
อบจ สมุทรสาคร) 

ตัวบงช้ีท่ี 6 ผลการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 
๑. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการ

ดําเนินงานแตละโครงการ 
๒. ควรมีการเก็บขอมูลเพ่ือนํามาประเมินผลการ

ดําเนินการในแตละโครงการ 

 
 
๑. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามความตองการใชในการ

ดําเนินงานแตละโครงการอยางพอเพียง ทุกโครงการ 
๒. วิทยาลัยฯ มีขอกําหนดแตละโครงการมีการสรปุเปน

รูปเลมทุกโครงการ 
ตัวบงช้ีท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 
๑. ควรบูรณาการแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม

รวมท้ังกลยุทธใหเชือมโยงกับอัตลักษณของ
ผูเรียน 

๒. ควรกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมอัต
ลักษณของผูเรียน รวมท้ังการเพ่ิมการมีสวนรวม
ของนักเรียนนักศึกษาใหท่ัวถึงทุกชั้นป 

 
 
๑. โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยววาญจากภายนอกใหความรู

แกนักเรียนนักศึกษา 
๒. โครงการนํานักเรียนนักศึกษาใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพตอชุมชน 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 
๓. ควรมีประชาคมและชุมชน องคกรภายนอก 

ภาคเอกชน สถานประกอบการ เชนหอการคา
จังหวัด กลุมอุตสาหกรรมในจังหวัด เปนตน มี
สวนรวมในแผนปฏิบัติงานตางๆ 

๔. การบรูณการแผนปฏิบัติการ โครงงาน/กิจกรรม
ท่ีทําใหเอกลักษณของวิทยาลัยโดดเดนและ
เปนไปตามจุดเนน จุดเดนของวิทยาลัย 
โดยเฉพาะดานทักษะวิชาชีพ และดานการพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีเปนประโยชนตอสถาน
ประกอบการ 

 
 
๑. โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอกใหความรู

แกนักเรียนนักศึกษา 
๒. โครงการนํานักเรียนนักศึกษาใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพตอชุมชน 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1๕ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
    - ไมมี 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๖ ผลการพัฒนาคุณภาพคร ู
๑. ควรกําหนดแผนงานรวมกันระหวางระดับ

สาขาวิชาและระดับวิทยาลัย  

 
๑. โครงการครูดีมีน้ําใจใหความชวยเหลือผูรวมอาชีพ 
 

 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบสาม 

- มาตรฐานวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงช้ีท่ี ๗ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
๑. ควรมีการกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการ
เรียนรูจากประสบการณจริงอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
๒. ควรสรางระบบการติดตามและเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห นําไปใชประโยชนใน
อนาคต 

 
 
 
๑. โครงการศึกษาดูงาน สถานประกอบการทุกสาขา 
๒. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 
๓. โครงการนิเทศติดตามผล นักศึกษาฝกงาน สถาน

ประกอบการ 
๔. โครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา

ท่ีมีตอวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร” 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบสาม 
- มาตรฐานวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๘ ผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา 
๑. ควรจัดใหมีการประเมินคณะกรรมการ

สถานศึกษาทุกปอยางตอเนื่องโดยผูทรงคุณวุฒิ
และนําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ไปปรับการดําเนินงานของวิทยาลัยในปถัดไป 

๒. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
วิสัยทัศนททุกๆป(โดยผูตรวจสอบภายนอก) เพ่ือ
นําผลการประเมินมากําหนดเปาหมาย กลยุทธ
และแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความ
เปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและ
ชุมชนทองถ่ิน 

๓. ควรจัดกิจกรรม หรือฝกอบรมดานความพอเพียง
และมีบุคคลภายนอกมาเขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 

๔. ควรปรับสัดสวนระหวางครูและนักเรียนใน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

 

 
 
 
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ทีมีคุณสมบัติ 

การสรรหา ตามพรบ.และกฎกระทรวงกําหนดิมีการ
ประชุม มีการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิและนําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 4.46 

๒. โครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม ไปปฏิบัติธรรมนําสุข 
๓. สัดสวนระหวางครูและนักเรียนในประเภทวิชาพณิชย

การ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

   
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 
๑. ควรจัดใหมีระบบอินทราเน็ตอยูบนหนาเว็บไซต

ของโรงเรียน เพ่ือสะดวกในการใชงานของ
บุคลากร 

๒. ควรเพ่ิมความเชื่อมโยงของขัอมูลท่ีงานประกัน
คุณภาพจําเปนตองมี เพ่ือใชประกอบในการ
จัดการทําการประกันคุณภาพในแตละรอบป 

๓. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๔. ควรจัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ 

 

 
 
1. โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย 
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต 
๓. โครงการจัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสาคร 
๔. โครงการจัดซ้ืออุปกรณบันทึกขอมูล 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑. เพ่ิมจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ไดรับการพัฒนา โดยมีโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรรวมกับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน 
องคกรภายนอก ใหเพ่ิมข้ึนมากกวาเกณฑท่ี
กําหนดอยางตอเนื่อง 

๒. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสมกับความเปนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการซ่ึง
ครอบคลุมท้ัง สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
อารมณสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ ในทุกๆโครงการ เชนโครงการบูรณา
การคุณภาพชีวิต 

๓. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเขารับการฦกอบรมท้ัง ดาน
วิชาการและวิชาชีพในบุคคลเดียวกัน 

 
 
๑. โครงการพัฒนาขาราชการครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. โครงการครูดีมีจรรยาบรรณ 
๓. โครงการสงครูเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในสถาน

ประกอบการ 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 11 ผลการบริหารความเส่ียง 
๑. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาระบบกลไกการติดตามและ

ประเมินแผนและผลของการบริหารความเสี่ยงท่ี
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาให
ดียิ่งข้ึน 

๒. วิทยาลัยฯควรติดตามและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปกําหนด
เพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนการ
ดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนในปการศึกษาถัดไปอยาง
สมํ่าเสมอ 

๓. วิทยาลัยฯควรใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯดวย 

๔. วิทยาลัยฯควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมพัฒนา/ให
ความรูนักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับความเสี่ยงดาน
ตางๆ ใหหลากหลาย ในลักษณะโครงการความ
รวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนทองถ่ิน 
หนวยงานองคกรอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังสถานศึกษาระดับตางๆ เปนตน 

 

 
๑. วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง

แผนงานและเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและอนุมัติทุกโครงการ 

๒. โครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติงานxit0exu 
๓. โครงการแขงขันฟุตซอล To Be Number One 
๔. โครงการงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
๕. โครงการบอรมขับข่ีปลอดภัยใสใจนักเรยีน 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
มาตรฐานท่ี ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรู 

- ไมมี 

 

มาตรฐานท่ี ๑๘ การสรางการมีสวนรวมและการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

- ไมมี 

 

 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบสาม 

- มาตรฐานวาดวยการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑๒ ผลการสรางการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพ 
๑. การใหนักเรียนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

มากข้ึน เชน ใหนักเรียนนักศึกษาเขารวมการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ เขารวมประชุม รวมถึง
การใหนักศึกษานําหลักการประกันคุณภาพไป
ปฏิบัติในองคกรวิชาชีพฯ การจัดทําโครงงานท่ี
เก่ียวกับกิจกรรมของนักศึกษา เปนตน 

๒. ควรมีการจัดตั้งกลุมพัฒนา แยกตามราย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
 
 
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรู การประกัน

คุณภาพภายในแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา 

๒. โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 
๓. วิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตตั้งมอบหมายใหครู บุคลากรทุก

ภาคสวนในสถานศึกษารวมรับผิดชอบตามราย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ มีหนาท่ีรวบรวมขอมูล พัฒนาเพ่ือ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
๑. ควรดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทุกๆ ป ตั้งแตระดับสาขาวิชา และ
หนวยงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพจากบุคลากรภายใน และดําเนินการ
ตรวจประเมินและรายงานผล เพ่ือนําขอมูลผล
การตรวจประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของ
สถานศึกษาและสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ทุกป 

 
 
๑. วิทยาลัยมีการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทุกๆ ป ตั้งแตระดับสาขาวิชา และ
หนวยงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
จากผูทรงคุณวุฒิภายใน และดําเนินการตรวจประเมิน
และรายงานผล เพ่ือนําขอมูลผลการตรวจประเมินมา
ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาและสาขาวิชาตาง ๆ 
อยางตอเนื่องทุกป 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ปการศึกษา 2553 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
วิชาชีพ 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
1. จัดโครงการสนับสนุนตัวบงชี้ท่ียังไมอยูในเกณฑ

ใหผานเกณฑ 
 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
 
- โครงการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
- โครงวัดความถนัดวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
- โครงการวิเคราะหขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- โครงการวิเคราะหขอสอบความถนัดทางวิชาชีพ 
- โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
- โครงการแขงทักษะวิชาชีพ 
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
- โครงการติวกอนสอบv-net 
- โครงการนํานักศึกษาไปทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตร และการจัดการเรียนการ 
สอน 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
๑. ควรเนนการเรียนการสอนระดับทวิภาคี ใน

ระดบัปวส  

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
- โครงการอบรมเทคนิคการสอนและการใชเทคโนโลยี
ประกอบการสอน 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
- โครงการพัฒนาความรวมมือและเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา 
- โครงการสัมมนาการจัดการศึกษานักศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานประกอบการ 
- โครงการ “เปดโลกกวาง สูการศึกษา” 
- โครงการแนะแนวสญัจร 
- โครงการวันนัดพบแรงงาน 

มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
๑. ควรจัดทํากิจกรรมพัฒนาเพ่ือแกปญหาการออก

กลางคันของผูเรียน  

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
- โครงการเตือนกอนพนสภาพ 
- โครงการไหวพระ๙ วัดพัฒนาจริยธรรมผูนําองคกร  
- โครงการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อาชีวศึกษา 
- โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- โครงการการแขงขันฟุตซอล To Be Number One 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
๑. เม่ือสิ้นสุดโครงการควรมีการบันทึกและสรุปเพ่ือ

เปนขอมูลในการของบประมาณขยายผลท้ังจาก
หนวยงาน เครือขายและทองถ่ิน 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
๑. วิทยาลัยฯ มอบหมายใหผูรับผิดชอบ สรุปและ
ประเมินผลสัมฤทธิ ของโครงการพรอมท้ังประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเก่ียวของทุกดาน และรายงานผลเปนรูปเลม
ตอวิทยาลัยทุกโครงการ 
๒. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน สรุปผลการ
ดําเนินงาน ตลอดปการศึกษารายงานผลตอวิทยาลัยทุกป
การศึกษา  

มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
๑. ควรจัดนวัตกรรมฯใหครบทุกสาขา 
๒. ควรสรุปผลงานตางๆ ท่ีนําไปใชพัฒนาชุมชนหรือ

การนําไปพัฒนาธุรกิจของสถานประกอบการ 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
 
- โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับปวช และปวส 

ทุกสาขาวิชา 
- โครงการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ 

สิ่งประดิษฐคนรุนใหมงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
๑. ควรจัดอบรมบุคลากรท้ังวิทยาลัยในเรื่องการ
จัดทําประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรู การจัดเตรียม

เอกสารและการสรุปผลการประกันคุณภาพภายในแก 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

- โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายใน 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
๑. นํามาตรฐานท่ี ๘ ในมาตรฐานสถานศึกษามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา ป ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๗ 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยตนสังกัด 
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บทท่ี 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี  

รายละเอียดการดําเนินงาน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบงช้ี 

วิธีดําเนินการและผลการดําเนินการแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ ท้ังดานความตระหนัก ความพยายามและ
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคสามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนท่ียอมรับหรือศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

ความตระหนัก(Awareness) 

      สถานศึกษาไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ

ชั้นปตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปวช.และปวส. 

ความพยายาม(Attempt) 

 สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการเพ่ือใหผูเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นปใหมากท่ีสุดดังนี้ 

๑. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษาและระบบ

การวัดผล 

๒. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ีนักเรียน นักศึกษาและ

ผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

๓. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาทุกภาคเรียน 

๔. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 

๕. ใหครูประเมินผลตามสภาพจริง 

๖. มีระบบการดูแลติดตามการเขาเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกสัปดาหรวมถึงพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมีครูท่ีปรึกษาทุกหองเรียน มีการพบปะครูท่ีปรึกษาโดยการจัดกิจกรรมคาบ
โฮมรูม สัปดาหละ๑ ชั่วโมง เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาไดพบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักเรียน 
นักศึกษาไดตามความเหมาะสม 

๗. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของ
ครูเปนประจํา 

๘. ใหครูผูสอนรายงานผลการเก็บคะแนน ๑๕% ๓๐%และ๔๕-๕๐% ท่ีงานวัดผลและประเมินผลเพ่ือแจง
ใหผูเรียนใหทราบความกาวหนาทางการเรียนในแตละรายวิชา 
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โครงการตาง ๆ 

1. โครงการเตือนกอนรีไทล 
2. โครงการนํานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 
4. โครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาไทย 
5. โครงการแขงขันทักษภาษาอังกฤษ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 

ปการศึกษา  ๒๕๕๗ 

ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปท่ี 

จํานวนผูเรียน 
จํานวนผูเรียนท่ีได 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ท้ังหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จํานวน 

(คน)(๔) 
รอยละ   

  (1) (2) (3) = (1)-(2) 
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            

1 
  

สาขาวิชาเครื่องกล       
สาขางานยานยนต ปวช.1 90 22 68 57 83.82 

 
ปวช.2 59 6 53 53 100.00 

 ปวช.3 79 1 78 77 98.72 
สาขางานยานยนต(ทวิ) ปวช.1 87 32 55 38 69.09 

 
ปวช.2 49 5 44 43 97.73 

 ปวช.3 18 1 17 17 100.00 
สาขางานเครื่องกล ปวช.1 11 4 7 6 85.71 
อุตสาหกรรม(ทวิ) ปวช.2 26 4 22 21 95.45 

 ปวช.3 18 4 14 14 100.00 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกล

และซอมบํารุง 
      

สาขางานเครื่องมือกล ปวช.1 119 29 90 75 83.33 
 ปวช.2 84 8 76 66 86.84 

 ปวช.3 75 2 73 71 97.26 
สาขางานเครื่องมือกล(ทวิ) ปวช.1 40 20 20 13 65.00 
 ปวช.2 26 1 25 23 92.00 

 ปวช.3 16 1 15 15 100.00 

 

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
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ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปท่ี 

จํานวนผูเรียน 
จํานวนผูเรียนท่ีได 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ท้ังหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จํานวน 

(คน)(๔) 
รอยละ   

  (1) (2) (3) = (1)-(2) 
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ  

     
สาขางานโครงสราง ปวช.1 76 47 29 18 62.07 

 ปวช.2 26 2 24 18 75.00 
 ปวช.3 26 4 22 22 100.00 

สาขางานโครงสราง (ทวิ) ปวช.1 19 11 8 4 50.00 
 ปวช.2 16 2 14 14 100.00 
 ปวช.3 12 2 10 10 100.00 

4. สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  

     

สาขางานไฟฟากําลัง ปวช.1 105 28 77 67 87.01 
 ปวช.2 73 9 64 61 95.31 
 ปวช.3 57 3 54 53 98.15 
สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิ) ปวช.1 - - - - - 
 ปวช.2 6 0 6 6 100.00 
 ปวช.3 10 1 9 9 100.00 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ปวช.1 79 26 53 46 86.79 

ปวช.2 74 11 63 55 87.30 
ปวช.3 81 4 77 74 96.10 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
(ทวิ) 

ปวช.1 - - - - - 
ปวช.2 13 1 12 12 100.00 
ปวช.3 6 2 4 4 100.00 

สาขางานโทรคมนาคม ปวช.1 - - - - - 
 ปวช.2 19 0 19 17 89.47 
 ปวช.3 - - - - - 

สาขางานเทคนิค ปวช.1 - - - - - 
คอมพิวเตอร ปวช.2 - - - - - 

 ปวช.3 29 1 28 28 100.00 
สาขางานเทคนิค ปวช.1 - - - - - 
คอมพิวเตอร (ทวิ) ปวช.2 - - - - - 

 ปวช.3 6 0 6 6 100.00 
5. สาขาการวิชากอสราง 

 
     

สาขางานกอสราง ปวช.1 88 27 61 46 75.41 
 ปวช.2 40 3 37 35 94.59 

 ปวช.3 11 0 11 11 100.00 
สาขางานเครื่องเรือน ปวช.1 - - - - - 
และการตกแตงภายใน ปวช.2 - - - - - 
(ทวิ) ปวช.3 3 2 1 1 100.00 
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ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปท่ี 

จํานวนผูเรียน 
จํานวนผูเรียนท่ีได 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ท้ังหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จํานวน 

(คน)(๔) 
รอยละ   

  (1) (2) (3) = (1)-(2) 
 สาขางานสถาปตยกรรม ปวช.1 23 15 8 6 75.00 

 ปวช.2 19 7 12 11 91.67 
 ปวช.3 12 0 12 12 100.00 

 รวม  1,726 348 1,378 1,235  89.62 
 พาณิชยกรรม       

๖. 
 
 

สาขาวิชาพณิชยการ 
 

     
สาขางานการบัญชี ปวช.1 135 40 95 79 83.16 

 
ปวช.2 152 18 134 119 88.81 

 
ปวช.3 130 7 123 121 98.37 

สาขางานการขาย ปวช.1 121 45 76 68 89.47 

 
ปวช.2 70 11 59 57 96.61 

 
ปวช.3 67 10 57 56 98.25 

สาขางานการเลขานุการ ปวช.1 42 16 26 18 69.23 
 ปวช.2 30 2 28 22 78.57 
 ปวช.3 25 1 24 24 100.00 

สาขางานคอมพิวเตอร ปวช.1 150 30 120 97 80.83 
ธุรกิจ ปวช.2 126 8 118 102 86.44 

 ปวช.3 122 1 121 118 97.52 
สาขางานคอมพิวเตอร ปวช.1 - - - - - 
ธุรกิจ(ทวิ) ปวช.2 11 2 9 6 66.67 

 ปวช.3 - - - - - 
 รวม  1,181 191 990 887 89.60 

7 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     

สาขางานเทคโนโลย ี ปวช.1 22 2 20 15 75.00 
สารสนเทศ ปวช.2 - - - - - 

 ปวช.3 - - - - - 
 รวม  22 2 20 15 75.00 

 รวมระดับปวช.  2,929 541 2,388 2,137 89.49 

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
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ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปท่ี 

จํานวนผูเรียน 
จํานวนผูเรียนท่ีได 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ท้ังหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

  

  (1) (2) (3) = (1)-(2) 

  ปวส.             

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1 สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต 

ปวส1 
21 1 20 18 90.00 

 ปวส2 19 1 18 18 100.00 
สาขางานเทคนิค
เครื่องกลอุตสาหกรรม
(ทวิ) 

ปวส1 
23 2 21 21 100.00 

 ปวส2 13 1 12 12 100.00 
2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สาขางานเครื่องมือกล ปวส1 29 4 25 20 80.00 
 ปวส2 29 0 29 28 96.55 

สาขางานเครื่องมือกล
(ทวิ) 

ปวส1 
19 2 17 17 100.00 

 ปวส2 9 0 9 8 88.89 
๓ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

สาขางานเทคนิค ปวส1 25 3 22 22 100.00 
การเชื่อมโลหะ(ทวิ) ปวส2 17 0 17 17 100.00 

๔ สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
๕.สาขางานติดตั้งไฟฟา ปวส1 19 3 16 16 100.00 

 ปวส2 - - - - - 
๖.สาขางานเครื่องทํา ปวส1 8 2 6 6 100.00 
ความเย็นและปรบั
อากาศ 

ปวส2 
17 0 17 16 94.12 

๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
สาขางานเทคนิค ปวส1 16 1 15 14 93.33 
คอมพิวเตอร ปวส2 17 0 17 17 100.00 
สาขางานระบบ ปวส1 17 2 15 15 100.00 
โทรคมนาคม ปวส2 16 0 16 16 100.00 
สาขางานระบบ ปวส1 - - - - - 
โทรคมนาคม(ทวิ) ปวส2 13 0 13 13 100.00 
สาขางานเมคคาทรอ
นิกส 

ปวส1 10 0 10 10 100.00 
ปวส2 - - - - - 
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ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปท่ี 

จํานวนผูเรียน 
จํานวนผูเรียนท่ีได 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ท้ังหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

  

  (1) (2) (3) = (1)-(2) 

๖ สาขาวิชาการกอสราง       
สาขางานเทคนิคการ ปวส1 7 0 7 7 100.00 
กอสราง ปวส2 9 2 7 7 100.00 
               รวม  353 24 329 318 96.67 

บริหารธรุกจิ       
๗ สาขาวิชาการบัญช ี       

สาขางานการ ปวส1 72 7 65 65 100.00 
 บัญชี ปวส2 41 0 41 41 100.00 
๘ สาขาวิชาการตลาด       

สาขางานการตลาด ปวส1 31 2 29 29 100.00 
 ปวส1 26 0 26 26 100.00 
สาขางานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก(ทวิ) 

ปวส1 21 4 17 17 100.00 

 ปวส2 12 2 10 9 90.00 
๙ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ      

สาขางานการพัฒนา
เว็บเพจ 

ปวส1 
19 1 18 17 94.44 

 ปวส2 15 0 15 15 100.00 
สาขางานคอมพิวเตอร
กราฟก 

ปวส1 
13 2 11 11 100.00 

 ปวส2 - - - - - 
         รวม 250 18 232 230 99.14 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ      

๑๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๑๓.สาขางาน ปวส1 24 8 16 16 100.00 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส2 21 2 19 19 100.00 
รวม  45 10 35 35 100.00 

รวมระดับปวส.  648 52 596 583 97.82 
รวมระดับปวช  2,929 541 2,388 2,137 89.49 

รวมระดับปวช.+ปวส  3576 593 2984 2720 91.15 

 

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
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เกณฑการตัดสิน 
     ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยใหกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00  

 
สูตรคํานวณคาคะแนน  = รอยละจากประเด็นพิจารณา 

X 5  
  80 

 

ผลสัมฤทธิ ์
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

๙๑.๑๕ ดีมาก ๕ 
 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ดีมาก 4.51- 5.00 
ด ี 3.51- 4.50 

 พอใช 2.51- 3.50 
ตองปรับปรุง 1.51-2.50 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00- 1.50 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญในคุณภาพของผูเรียนใน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดาน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาจึงไดวางแผนการประเมินผลความพึง
พอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาฝกงานในสมุดบันทึกการฝกงาน และฝกประสบการณของนักศึกษา
เพ่ือใหครอบคลุมใน 3 ดาน ปการศึกษา 255๗ 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคีและงานแนะแนว ดําเนินการสํารวจขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ โดยจัดสงแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ ใหเจาของสถาน
ประกอบการหรือหัวหนางานเปนผูประเมิน จากการติดตามเก็บขอมูล ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ป 255๗ 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัต ิ(Achievement)  มีดังนี้ 

 

 
ลําดับ

ท่ี 

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

จํานวนสถาน
ประกอบการ/

หนวยงาน 

จํานวนแบบสอบถามท่ี
ตอบกลับ 

จํานวนของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน
และชมุชน ท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 
 

รอยละของสถาน
ประกอบการ 
หนวยงานและ

ชุมชน ท่ีมีผลการ
ประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 

สถาน
ประกอบการ
/หนวยงาน 

ชุมชน 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1 สาขาวิชาเครื่องกล      
 - สาขางานยานยนต 55 2 10 12 100 

 - สาขางานเครื่องกล 
อุตสาหกรรม 

53 7 10 17 100 

2. สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง 

     

 - สาขางานเครื่องมือกล 15 7 5 11(1) 91.66 
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ      
 - สาขางานเช่ือมโลหะ 11 5 5 9(1) 90.00 
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ลําดับ

ท่ี 

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

จํานวนสถาน
ประกอบการ/

หนวยงาน 

จํานวนแบบสอบถามท่ี
ตอบกลับ 

จํานวนของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน
และชมุชน ท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 
 

รอยละของสถาน
ประกอบการ 
หนวยงานและ

ชุมชน ท่ีมีผลการ
ประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 

สถาน
ประกอบการ
/หนวยงาน 

ชุมชน 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
4. สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
     

 - สาขางานไฟฟากําลัง 54 6 10* 16 100 
 - สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส 
45 5 10* 15 100 

 - สาขางานโทรคมนาคม 4 2 10* 12 100 
 - สาขางานเทคนิค 

คอมพิวเตอร 
5 4 10* 14 100 

5. สาขาการวิชากอสราง      
 - สาขางานกอสราง 17 5 - 4(1) 80.00 
 - สาขางานสถาปตยกรรม 7 2 - 2 100 

ประเภทวิชาพณิชยการ     
๖. สาขาวิชาพณิชยการ      
 - สาขางานการบัญชี 13 10 10* 20 100 
  - สาขางานการตลาด 47 8 10* 18 100 
 - สาขางานการ

เลขานุการ 
13 3 10* 12(1) 92.00 

 - สาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

91 4 10* 14 100 

 - การจัดการธุรกิจคา
ปลีก 

7 5 10* 14(1) 93.30 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 7 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     

 - สาขางานเทคโนโลยีฯ 11 3 2 5 100 
รวมท้ังหมด 200(196-4) 98.00 

รวมเฉลี่ย 98.00 
 

หมายเหตุ * หมายถึง แบบสอบถามชุมชนท่ีใชรวมกัน 
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ประเด็นการพิจารณา 

ขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือเพ่ือ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนําขอมูลมาวิเคราะห 
  

2 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 50 - 
59.99  เมื่อเทียบกับขอมลูท่ีไดรบัจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

-  

3 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 60 - 
69.99  เมื่อเทียบกับขอมลูท่ีไดรบัจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

-  

4 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 70 -
79.99   เมื่อเทียบกับขอมลูท่ีไดรบัจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

-  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึน
ไป  เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 
 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก(Awareness) 

 สถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ท่ีจะเขาสูการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ดังนั้นจึงไดกําหนดเปนแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 โดยไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 

ความพยายาม(Attempt) 

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ

ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน  

- การจดัการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ  

- การจัดการแสดงผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย 

- โครงการศึกษาดูงานในแตละสาขาวิชา 

- การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษาจังหวัดหรือสถาบัน และมีการ

ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

- ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือและเครื่องจักรกลใหมีความทันสมัยมากข้ึน 

- พัฒนาเครื่องมือวัดใหมีมาตรฐานยิ่งข้ึน 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement) มีดังนี้ 

ตัวบงช้ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา   ๒๕๕๗ 

 

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนครบ 
ทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียน
ท่ีผานการ
ทดสอบ

มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

รอยละจํานวน
ผูเรียนท่ีผานการ
ทดสอบมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

ปวช อุตสาหกรรม    
1 สาขาวิชาเครื่องกล    
  สาขางานยานยนต 34 33 97.06 

 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4 1 25.00 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง    
 สาขางานเครื่องมือกล 29 23 79.31 

3. สาขาวิชาเช่ือมโลหะ    
 สาขางานเชื่อมโลหะ 4 0 0.00 

4. สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    
 สาขางานไฟฟากําลัง 7 5 71.43 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส 36 27 75.00 
 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 14 9 64.29 

5. สาขาการวิชากอสราง    
 สาขางานกอสราง - - - 
 สาขางานเครื่องเรือนฯ 1 1 100 
 สาขางานสถาปตยกรรม 1 1 100 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 130 100 76.93 
 ประเภทวิชาพณิชยการ   

๖. สาขาวิชาพณิชยการ    
 สาขางานการบัญชี 74 72 97.30 
  สาขางานการขาย 27 27 100 
 สาขางานการเลขานุการ 21 21 100 
 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 57 49 85.97 

รวมประเภทวิชาพณิชยการ 179 169 94.41 
รวมระดับ ปวช.๓ 309 269 87.06 
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แสดงรอยละผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนครบ 
ทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียนท่ี
ผานการ
ทดสอบ

มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

รอยละจํานวน
ผูเรียนท่ีผานการ
ทดสอบมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

ปวส อุตสาหกรรม    
1 สาขาวิชาเครื่องกล    
 สาขางานเทคนิคยานยนต 6 5 83.33 
 สาขางานเทคนิคเครื่องกล

อุตสาหกรรม(ทว)ิ 
11 8 72.73 

2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต    
 สาขางานเครื่องมือกล 30 25 83.33 

๓ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ    
 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 17 11 64.71 

๔ สาขาวิชาไฟฟากําลัง    
 สาขางานติดตั้งไฟฟา - - - 
 สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศ 
13 11 84.62 

๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    
 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 7 7 100 
 สาขางานระบบโทรคมนาคม 25 23 92.00 

๖ สาขาวิชาการกอสราง    
 สาขางานเทคนิคการกอสราง 4 3 75.00 

รวม 113 93 82.30 

ปวส บริหารธุรกิจ    
๗ สาขาวิชาการบัญช ี    
 สาขางานการบัญช ี 41 39 95.12 

๘ สาขาวิชาการตลาด    
 สาขางานการตลาด 18 17 94.45 
 สาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง (ทวิ) 6 3 50.00 

๙ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    
 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 12 80.00 

         รวม 80 71 88.75 
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แสดงรอยละผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนครบ 
ทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียนท่ี
ผานการ
ทดสอบ

มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

รอยละจํานวน
ผูเรียนท่ีผานการ
ทดสอบมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

ปวส เทคโนโลยีสารสนเทศ    
๑๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 11 73.33 
รวม 15 11 73.33 

รวมระดับ ปวส.๒ 208 175 84.14 

รวมระดับปวช.3 309 269 87.06 
รวมท้ังหมด 517 444 85.88 

 

เกณฑการตัดสิน 
     ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยใหกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00  

 
สูตรคํานวณคาคะแนน  = รอยละจากประเด็นพิจารณา 

X 5  
  80 

 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ดีมาก 4.51- 5.00 
ด ี 3.51- 4.50 

พอใช 2.51- 3.50 
ตองปรับปรุง 1.51-2.50 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00- 1.50 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

85.88 ดีมาก ๕ 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V - 
NET) ตั้งแตคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

 
ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯไดตระหนักถึงความสําคัญกับผูเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีจะเขาสูการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากรายวิชาความรูความสามารถท่ัวไป และตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน ของแตละสาขาวิชา ดังนั้นทุกสาขาวิชา จึงไดใหการสงเสริมการเรียนรูในการเตรียมพรอมกอน
สอบโดยการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกเวลา และไดมีการประชาสัมพันธเพ่ือแจงขอมูลขาวสารใหกับครู 
นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรม/โครงการ สงเสรมิการเรียนการสอนและโครงการ
ตางๆเพ่ือเปนการพัฒนาความรูความสามารถทักษะตางๆเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาพรอมตอการเขารับการทดสอบ 
นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรใหกับนักนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีผลการทดสอบดีเดน 

ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการตางๆเพ่ือเปนการพัฒนาความรูความสามารถและ
ทักษะตางๆเพ่ือพรอมตอการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ปการศึกษา 
255๗ เชน  

- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ  
- โครงการคริสตมาส  
- โครงการรายงานนักศึกษาขาดเรียน  
- โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทักษะ  
- โครงการเชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ินใหความรูแกนักศึกษา  
- โครงการแขงขันทักษะทางภาษา โครงการ English Day Camp  
- โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ชํานาญการ ดานภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) และกลุมอาชีพ 
- โครงการยอนรอยเมืองเกา เลาขานความเปนไทยภูมิใจในปญญาทองถ่ินฯ 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปการศึกษา 255๗ 

ระดับ ปวช.3 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
ผูเรยีน
ท้ังหมด 

ความรูพ้ืนฐานท่ัวไป ความรูพ้ืนฐานประเภทวิชา 

จํานวน
ผูเรยีนท่ีมี
ผลการ
ทดสอบ
ผานท้ัง
สองวิชา 

รอยละ 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียน
ท่ีมีผลคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติข้ึน
ไป 

รอยละ 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียน
ท่ีมีผลคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติข้ึน
ไป 

รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล         

สาขางานยาน
ยนต 

79 75 56 61.33 75 46 61.33 35 46.67 

สาขางานยาน
ยนต(ทวิ) 

18 16 9 56.25 16 12 75.00 8 50.00 

สาขางาน
เครื่องกล
อุตสาหกรรม
(ทวิ) 

17 13 6 46.15 13 7 53.85 5 38.46 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง        

สาขางาน
เครื่องมือกล 

75 69 41 59.42 70 46 65.71 32 45.71 

สาขางาน
เครื่องมือกล
(ทวิ) 

16 13 6 46.15 13 9 69.23 5 38.46  

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ         

สาขางาน
เช่ือมโลหะ 

26 23 5 21.74 23 16 69.57 4 17.39 

สาขางาน
เช่ือมโลหะ
(ทวิ) 

12 10 3 30.00 10 4 40.00 3 30.00 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        

สาขางาน
ไฟฟากําลัง 

57 54 22 40.74 54 28 51.85 18 33.33 

สาขางาน
ไฟฟากําลัง
(ทวิ) 

10 9 1 11.11 9 5 55.56 1 11.11 

สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส 

81 71 45 63.38 71 50 70.42 35 49.30 

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
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รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปการศึกษา 255๗ 

ระดับ ปวช.3 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
ผูเรยีน
ท้ังหมด 

ความรูพ้ืนฐานท่ัวไป ความรูพ้ืนฐานประเภทวิชา 

จํานวน
ผูเรยีนท่ีมี
ผลการ
ทดสอบ
ผานท้ัง
สองวิชา 

รอยละ 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียน
ท่ีมีผลคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติข้ึน
ไป 

รอยละ 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียน
ท่ีมีผลคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติข้ึน
ไป 

รอยละ 

สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส
(ทวิ) 

6 4 0 0.00 1 0 0.00 0 0.00 

สาขางาน
เทคนิค
คอมพิวเตอร 

29 24 14 58.33 24 21 87.50 12 50.00 

สาขางาน
เทคนิค
คอมพิวเตอร
(ทวิ) 

6 6 5 83.33 6 5 83.33 5 83.33 

สาขาวิชาการกอสราง         

สาขางาน
กอสราง 

11 11 6 54.55 11 6 54.55 4 36.36 

สาขางาน
สถาปตยกรรม 

12 11 7 63.64 12 8 66.67 7 58.33 

สาขางาน
เครื่องเรือน
และการ
ตกแตงภายใน
(ทวิ) 

3 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0.00 

รวม 458 410 216 52.68 412 265 64.32 174 42.23 
สาขาวิชาพณิชยการ         

สาขางานการ
บัญชี 

130 116 90 77.59 116 88 75.86 73 62.93 

สาขางานการ
ขาย 

67 52 28 53.85 52 15 28.85 12 23.08 

สาขางานการ
เลขานุการ 

25 24 18 75.00 24 8 33.33 7 29.17 

 
ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 

 



57 

 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปการศึกษา 255๗ 

ระดับ ปวช.3 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
ผูเรยีน
ท้ังหมด 

ความรูพ้ืนฐานท่ัวไป ความรูพ้ืนฐานประเภทวิชา 

จํานวน
ผูเรยีนท่ีมี
ผลการ
ทดสอบ
ผานท้ัง
สองวิชา 

รอยละ 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียน
ท่ีมีผลคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติข้ึน
ไป 

รอยละ 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียน
ท่ีมีผลคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติข้ึน
ไป 

รอยละ 

สาขางาน
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

122 112 83 74.11 112 75 66.96 63 56.25 

รวม 344 304 219 72.04 304 186 61.18 155 50.99 

รวม ปวช.3 802 714 435 60.92 716 451 62.99 329 45.95 

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปการศึกษา 255๗ 

ระดับ ปวส.2 
ท่ี ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 
สมรรถนะพ้ืนฐานประยุกต/สมรรถนะเพ่ือการเรียนรู 
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ 

จํานวนผูเรียน ท่ีมีต้ังแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปจากการทดสอบทาง

การศึกษา 

รอยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ระดับปวส 
1 สาขาวิชาเครื่องกล     
 - สาขางานเทคนิคยานยนต 18 18 9 50.00 
 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม(ทวิ) 13 12 6 50.00 

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
 - สาขางานเครื่องมือกล 29 24 6 25.00 
 - สาขางานเครื่องมือกล(ทวิ) 9 8 2 25.00 

3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ     
 - สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ(ทวิ) 17 17 5 29.41 

4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง     
 - สาขางานเคร่ืองทาํความเย็นและปรับอากาศ 17 15 11 73.33 

๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส     
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 17 17 6 35.29 
 - สาขางานระบบโทรคมนาคม 16 16 6 37.50 
 - สาขางานระบบโทรคมนาคม(ทวิ) 13 13 6 46.15 

 



58 

 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปการศึกษา 255๗ 

ระดับ ปวส.2 
ท่ี ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 
สมรรถนะพ้ืนฐานประยุกต/สมรรถนะเพ่ือการเรียนรู 
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ 

จํานวนผูเรียน ท่ีมีต้ังแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปจากการทดสอบ

ทางการศึกษา 

รอยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ระดับปวส 
6. สาขาการวิชากอสราง     
 - สาขางานเทคนิคกอสราง 9 7 0 0.00 

รวม  158 147 57 38.77 
ประเภทวิชาบริหารธรุกจิ 

๗. สาขาวิชาการบัญช ี     
 - สาขางานการบัญชี 41 41 34 82.93 
๘ สาขาวิชาการตลาด     
 - สาขางานการตลาด 26 25 5 20.00 
 - การจัดการธุรกิจคาปลีกเฉพาะ

อยาง(ทวิ) 
12 8 4 50.00 

๙ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรูกจิ     
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 15 15 10 66.67 

รวม  94 89 53 59.55 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปวส 
๑๐. สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 - สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 21 18 9 50.00 

รวม 21 18 9 50.00 
รวม ปวส.2 273 254 119 46.85 

ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปการศึกษา 255๗ 

ท่ี ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

ผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเขา

ทดสอบ 

ผูเรียนท่ีผาน
การทดสอบ 

รอยละของ
ผูเรียนท่ีผาน
การทดสอบ 

รวม ปวช.3 802 714 329 46.08 
รวม ปวส.2 273 254 119 46.85 

รวม ปวช.3 และ ปวส.2 1,075 968 448 46.28 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
       ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยใหกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 50.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00  
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สูตรคํานวณคาคะแนน  = รอยละจากประเด็นพิจารณา 
X 5  

  50 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ดีมาก 4.51- 5.00 
ด ี 3.51- 4.50 

พอใช 2.51- 3.50 
ตองปรับปรุง 1.51-2.50 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00- 1.50 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

4.61 ดีมาก 5 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V - 
NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก (Awareness) 

       สถานศึกษามีนโยบายใหผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้นมีความรูและทักษะทางดานวิชาภาษาอังกฤษในการ
ฟง พูด อาน และเขียนได 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น มีความรู
และทักษะทางดานวิชาภาษาอังกฤษโดยมีการจัดทําโครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน เชน  
     -  โครงการพัฒนาขีดความสามารถนักเรียน นักศึกษาดานการใชภาษาเพ่ือการประกอบอาชีพและการเรียนรู
โลกอาชีพในสถานประกอบการ 
     -  โครงการ English camp 
     -  โครงการแขงขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ 
     -  โครงการกิจกรรมคริสตมาส 
     -  โครงอบรมภาษาตางประเทศในชวงทํากิจกรรมเขาแถว 
     -  โครงการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาโดยครูตางชาต ิ
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
แบบ ม.1/1.5/สถานศึกษา 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน
ผูเรียน
ท้ังหมด 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวน
ผูเรียนท่ีลง 
ทะเบียนเขา

ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

  ปวช.         

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

1 สาขาวิชาเครื่องกล  
  

 
 - สาขางานยานยนต 79 75 43 57.33 
 สาขางานยานยนต(ทว)ิ 18 16 10 62.50 
 - สาขางานเครื่องกล

อุตสาหกรรม(ทว)ิ 
17 13 8 61.53 

๒ สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซอมบํารุง 

 

 

  

 -สาขางานเครื่องมือกล 75 69 40 57.97 
 สาขางานเครื่องมือกล(ทว)ิ 16 13 4 30.76 
๓ สาขาวิชาเช่ือมโลหะ  

 
  

 - สาขางานเชื่อมโลหะ 26 23 13 56.52 
 - สาขางานเชื่อมโลหะ(ทว)ิ 12 10 2 20.00 
๔ สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
 

 

  

 - สาขางานไฟฟากําลัง 57 54 25 46.29 
 - สาขางานไฟฟากําลัง(ทว)ิ 10 9 3 33.33 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 81 71 44 61.97 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส(ทว)ิ 6 4 1 25 
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 29 24 16 66.66 
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร(ทวิ) 6 6 3 50.00 
๕ สาขาการวิชากอสราง  

    - สาขางานกอสราง 11 11 7 63.63 
 - สาขางานสถาปตยกรรม 12 11 8 72.72 
 - สาขางานเครื่องเรือนและการ

ตกแตงภายใน(ทว)ิ 
3 1 0 0.00 

 รวม 458 410 227 55.36 
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ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน
ผูเรียน
ท้ังหมด 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวน
ผูเรียนท่ีลง 
ทะเบียนเขา

ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

ปวช พาณิชยกรรม  

   ๖. สาขาวิชาพณิชยการ  
   

 - สาขางานการบัญชี 130 116 79 68.10 
 - สาขางานการขาย 67 52 32 61.53 
 - สาขางานการเลขานุการ 25 24 15 62.50 
 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 122 112 74 66.07 
 รวม 344 304 200 65.79 
 รวมระดับ ปวช.๓ 802 714 427 59.80 

 
 
รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ปวส. 
 

ลําดับ
ท่ี 

 หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวน
ผูเรียนท่ีลง 

ทะเบียนเขา
ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปวส. 
1. สาขาวิชาเครื่องกล     

 - สาขางานเทคนิคยานยนต 18 18 8 44.44 
 - สาขางานเครื่องกล

อุตสาหกรรม(ทว)ิ 13 12 6 50.00 
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
 - สาขางานเครื่องมือกล 29 24 8 33.33 
 - สาขางานเครื่องมือกล(ทว)ิ 9 8 4 50.00 

3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ     
 - สาขางานเทคนิคการเชื่อม

โลหะ(ทวิ) 17 17 5 29.41 
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รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ปวส. 

 

ลําดับ
ท่ี 

 หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวน
ผูเรียนท่ีลง 

ทะเบียนเขา
ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปวส. 
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง     
 - สาขางานเครื่องทําความ

เย็นและปรับอากาศ 17 15 12 80.00 
๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 
      

 - สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร 17 17 7 41.17 

 - สาขางานระบบ
โทรคมนาคม 16 16 3 18.75 

 

- สาขางานระบบ
โทรคมนาคม(ทว)ิ 13 13 3 23.07 

6 สาขาวิชาการกอสราง 

     - สาขางานเทคนิคกอสราง 9 7 3 42.85 
 รวม 158 147 59 40.13 

   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

๗. สาขาวิชาการบัญชี    

  - สาขางานการบัญช ี 41 41 27 65.85 
๘. สาขาวิชาการตลาด    

  - สาขางานการตลาด 26 25 10 40.00 
 - การจัดการธุรกิจคาปลีก

(ทว)ิ 12 8 5 62.50 
๙. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
   

  - สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 15 15 12 80.00 
 รวม 94 89 54 60.67 
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รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ปวส. 

 

ลําดับ
ท่ี 

 หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวน
ผูเรียนท่ีลง 

ทะเบียนเขา
ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ         

 
- สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 21 18 10 55.55 

 รวม 21 18 10 55.55 

 รวมระดับ ปวส. 273 254 123 48.42 

 รวมระดับ ปวช. 802 714 427 59.80 

 รวมท้ังหมด 1,075 96๘ 550 56.8๑ 
ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 

 

เกณฑการตัดสิน 
       ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยใหกําหนดผลจากประเด็น 
การพิจารณา ตั้งแตรอยละ 50.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00  

 
สูตรคํานวณคาคะแนน  = รอยละจากประเด็นพิจารณา 

X 5  
  50 

 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ดีมาก 4.51- 5.00 
ด ี 3.51- 4.50 

พอใช 2.51- 3.50 
ตองปรับปรุง 1.51-2.50 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00- 1.50 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

56.8๑ ดีมาก 5 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี 1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 
- ไมมีการประเมิน 
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มาตรฐานท่ี ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๗  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาไดวางแผนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหความรู
ทักษะและเทคโนโลยีดานวิชาชีพท่ีเหมาะสม  รวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานตางๆ  ตามความจําเปน  ความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียน  เชนงานแนะแนว    การจัดครูท่ีปรึกษา  การประชุมผูปกครอง  การศึกษาดูงาน
เปนตน 

ความพยายาม(Attempt) 

 สถานศึกษามีการวางแผนกับบุคลากรในสาขาวิชาเพ่ือเนนครูท่ีปรึกษาใหดูแลนักเรียนในปกครอง ติดตาม
ผลเรื่องการเรียน พฤติกรรมตาง ๆ สงเสริมดานการเรียนการสอนใหมากข้ึนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป  ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว  ดังนี้  ดานการสงเสริมประสบการณวิชาชีพและ
วิชาการจัดใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะในทุกรายวิชา  กิจกรรมวันวิชาการ  การดูงาน  
เปนตน  ดานกิจกรรมเสริมความรูทักษะท่ีจําเปน  ความถนัดความสนใจจัดใหมีกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  กิจกรรม
องคการวิชาชีพ  การแขงทักษะวิชาชีพ  เปนตน  ดานการใหบริการและติดตามผูเรียนไดจัดใหมีกิจกรรม
Homeroomพบครูท่ีปรึกษา  การประชุมผูปกครอง  และการใหบริการตรวจสุขภาพเปนตน  สงใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 ดังตอไปนี้ 
 1. โครงการอบรมพัฒนาความรูทักษะดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 
 2. โครงการเข็มทิศจริยธรรมแดผูสําเร็จการศึกษา 
 3. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 4. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูแกบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
 5. โครงการจัดสอบขอสอบมาตรฐาน 
 6. โครงการอบรมการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยและแหลงทุนวิจัย 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 
 

แบบ ม. 1/1.7/สถานศึกษา 
ตัวบงช้ี 1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 
แรกเขา(ผูเรียน 

ปการศึกษา
๒๕๕๕) 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

รอยละจํานวนผูเรียน
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
 1. สาขาวิชาเครื่องกล    
 - สาขางานยานยนต 212 99 46.69 
 2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและ

ซอมบํารุง 

   

 - สาขางานเครื่องมือกล 156 70 44.87 
 3. สาขาวิชาเช่ือมโลหะ    
 - สาขางานเชื่อมโลหะ 125 30 24.00 
 4. สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
   

 - สาขางานไฟฟากําลัง 132 55 41.66 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 110 57 51.81 
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 69 20 28.98 
 5.สาขาวิชาการกอสราง    

 - สาขางานกอสราง 54 18 33.33 
 - สาขางานสถาปตยกรรม 25 8 32.00 
 รวม 883 357 40.43 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    

 ๖. สาขาวิชาพณิชยการ    

 - สาขางานการบัญชี 221 120 54.29 

 - สาขางานการขาย 132 55 41.66 

 - สาขางานการเลขานุการ 44 20 45.45 

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 156 100 64.10 

 รวม 553 295 53.35 
 รวม ระดับ ปวช. 1,436 652 45.40 
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ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 
แรกเขา(ผูเรียน 

ปการศึกษา
๒๕๕6) 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

รอยละจํานวนผูเรียน
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

ปวส อุตสาหกรรม    
 1. สาขาวิชาเครื่องกล    
 - สาขางานเทคนิคยานยนต 19 17 89.47 
 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 14 10 71.42 
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต    
 - สาขางานเครื่องมือกล 43 36 83.72 
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ    
 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 17 16 94.11 
 4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง    

 - สาขางานเครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

22 15 68.18 

 ๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    

 - สาขางานระบบโทรคมนาคม 30 28 93.33 

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 18 16 88.88 

 6.สาขาการวิชากอสราง    

 - สาขางานเทคนิคกอสราง 10 8 80.00 

 รวม 173 146 84.39 
ปวส บริหารธุรกิจ    

 ๗. สาขาวิชาการบัญชี    
 - สาขางานการบัญช ี 45 40 88.88 
 ๘. สาขาวิชาการตลาด    
 - สาขางานการตลาด 36 25 69.44 
 - การจัดการธุรกิจคาปลีก 15 10 66.66 
 ๙.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ    
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 17 13 76.47 

 รวม 113 88 77.88 
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ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 
แรกเขา(ผูเรียน 

ปการศึกษา
๒๕๕6) 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

รอยละจํานวนผูเรียน
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

ปวส เทคโนโลยีสารสนเทศ    

 ๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 20 80.00 

 รวม 25 20 80.00 

 รวมระดับ ปวส.๒  311 254 81.67 

 รวมระดับ ปวช.3 1,436 652 45.40 

 รวมระดับ ปวช.และ ปวส. 1,747 906 51.86 

 
เกณฑการตัดสิน 
     ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยใหกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต
รอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00  

 
สูตรคํานวณคาคะแนน  = รอยละจากประเด็นพิจารณา 

X 5  
  80 

 

คํานวณคาคะแนน  = 51.86 
X 5  

  80 

 
 

เกณฑการตัดสิน(ของใหม) 
ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ดีมาก 4.51- 5.00 
ด ี 3.51- 4.50 

พอใช 2.51- 3.50 
ตองปรับปรุง 1.51-2.50 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00- 1.50 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

3.24 พอใช 3 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

ความตระหนัก(Awareness) 

 สถานศึกษาวางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียนภายใน 1 ป หรือศึกษาตอภายใน ๑ ปของภาคเรียน ท่ีสําเร็จ
การศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ความพยายาม(Attempt) 

 สถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคี และงานแนะแนว ดําเนินการสํารวจขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษา โดยการสงแบบสอบถามขอมูลผูสําเร็จการศึกษา โทรศัพทติดตอ และเดินทางไปสอบถามจากผูสําเร็จ
การศึกษายังสถานประกอบการ จากผูปกครองโดยตรง จากการติดตามการเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาท่ีได
งานทํา และศึกษาตอภายใน ๑ ป ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา ๒๕๕6 ดังแสดงในตาราง 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติมีดังนี้ 

ตัวบงช้ี 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

 

ลําดับ 

หลักสูตร/ 
ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา
ในป

การศึกษา
ท่ีผานมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน๑ ป 

ทํางานในสถาน
ประกอบการภายใน

๑ ป 

ศึกษาตอภายใน๑ ป รวมไดงานทํา
ประกอบอาชีพ
และศึกษาตอ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเครื่องกล          
 - สาขางานยานยนต 87 16 18.39 12 13.79 59 67.82 87 100 

2. สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง 

         

 - สาขางานเครื่องมือกล 62 - - 6 9.68 56 90.32 62 100 
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ          
 - สาขางานเช่ือมโลหะ 28 - - - - 28 100 28 100 

4. สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

         

 - สาขางานไฟฟากําลัง 43 - - 19 44.19 24 55.81 43 100 
 - สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส 
65 - - 13 20.00 52 80.00 65 100 

 - สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร 

         

5. สาขาการวิชากอสราง          
 - สาขางานกอสราง 13 1 7.69 7 53.85 5 38.46 13 100 
 - สาขางาน

สถาปตยกรรม 
11 - - - - 11 100 11 100 

 รวม 309 17 5.50 57 18.47 235 76.05 309 100 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

๖. สาขาวิชาพณิชยการ          
 - สาขางานการบัญชี 131 3 2.29 44 33.59 84 64.12 131 100 
 - สาขางานการขาย 46 2 4.34 11 23.91 33 71.73 46 100 
 - สาขางานการ

เลขานุการ 
29 - - 10 34.48 19 65.52 29 100 

 - สาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

104 11 10.58 14 13.46 79 75.96 104 100 

 รวม 310 16 5.16 79 25.48 215 69.35 310 100 
 รวมระดับ ปวช.๓ 619 33 5.33 136 21.97 450 72.70 619 100 
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ลําดับ 

หลักสูตร/ 
ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา
ในป

การศึกษา
ท่ีผานมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน๑ ป 

ทํางานในสถาน
ประกอบการภายใน

๑ ป 

ศึกษาตอภายใน๑ 
ป 

รวมไดงานทํา
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาตอ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปวส ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเครื่องกล          

 
- สาขางานเทคนิคยาน
ยนต 

32 1 3.12 21 65.63 10 31.25 32 100 

2. สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต 

         

 
- สาขางานเครื่องมือกล 39 5 12.82 16 41.03 18 46.15 39 100 

3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ          

 
- สาขางานเทคนิคการ
เช่ือมโลหะ 

8 1 12.50 7 87.50 - - 8 100 

4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 23 - - 14 60.87 9 39.13 23 100 
๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 29 1 3.45 9 31.03 19 65.52 29 100 

รวม 131 8 6.11 67 51.15 56 42.75 131 100 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

6. สาขาวิชาการบัญช ี          
 - สาขางานการบัญชี 40 -  31 77.50 9 22.50 40 100 

7. สาขาวิชาการตลาด          
 - สาขางานการตลาด 22 1 4.55 19 86.36 2 9.09 22 100 

8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธูรกิจ 

         

 
- สาขางานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

16 - - 12 75.00 4 25.00 16 100 

รวม 78 1 1.28 62 79.49 15 19.23 78 100 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙. สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         

 - สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

34 - - 24 70.59 10 29.41 34 100 

รวม 34 - - 24 70.59 10 29.41 34 100 

 รวมระดับ ปวส.๒  243 9 3.70 153 62.96 81 33.33 243 100 

 รวมระดับ ปวช.+ปวส 862 42 4.87 289 33.53 531 61.60 862 100 
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เกณฑการตัดสิน 
     ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยใหกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 
ตั้งแตรอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน 5.00  

 
สูตรคํานวณคาคะแนน  = รอยละจากประเด็นพิจารณา 

X 5  
  80 

 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ดมีาก 4.51- 5.00 
ด ี 3.51- 4.50 

พอใช 2.51- 3.50 
ตองปรับปรุง 1.51-2.50 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00- 1.50 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

100 ดีมาก 5 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการท่ีมี

ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
ความตระหนัก(Awareness)          
  สถานศึกษาวางแผนการสํารวจและเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผูเรียนภายใน 1 ป หรือศึกษาตอภายใน ๑ ปของภาคเรียน ท่ีสําเร็จ
การศึกษาปการศึกษา๒๕๕๖ 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคี และงานแนะแนว ดําเนินการสํารวจขอมูลของ
ผูสําเร็จการศึกษา จากผูรับบริการ คือ สถานประกอบการ โดยการสงแบบสอบถามคุณลักษณะพึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะโดยท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ ใหเจาของสถาน
ประกอบการหรือหัวหนางานเปนผูประเมิน จากการติดตามการเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 

ความสําเร็จจากการปฏิบัติ(Achievement) มีดังนี้ 
  

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัต ิ
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือเพ่ือ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนําขอมูลมาวิเคราะห   
2  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 50 
- 59.99  เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

3  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 60 
- 69.99  เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

4  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 70 
-79.99   เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

5  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00คิดเปนรอยละ 80 
ข้ึนไป  เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม  

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 
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เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)  5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)  4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงช้ี 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ ์
การดําเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ข้ึนไป 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช  2.51- 3.50 
- ตองปรับปรุง  1.51-2.50 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  0.00- 1.50 

91.51 
ดีมาก 

5 

1.2  ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หนวยงาน 
ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (4) 
- พอใช ปฏิบัต ิ(1)และมีผล (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล(2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)และ
มีผล (5) 
ดีมาก 

5 

1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช  2.51- 3.50 
- ตองปรับปรุง  1.51-2.50 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  0.00- 1.50 

85.88 
ดีมาก 

5 

1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (VNET)ตั้งแตคา
คะแน เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช  2.51- 3.50 
- ตองปรับปรุง  1.51-2.50 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  0.00- 1.50 

4.61 
ดีมาก 

5 

1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (VNET)ตั้ง แตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป
ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช  2.51- 3.50 
- ตองปรับปรุง  1.51-2.50 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  0.00- 1.50 

56.81 
ดีมาก 

5 

1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผาน
เกณฑการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณ วุฒิ
วิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช  2.51- 3.50 
- ตองปรับปรุง  1.51-2.50 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  0.00- 1.50 

**ไมมีการประเมิน 
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ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช  2.51- 3.50 
- ตองปรับปรุง  1.51-2.50 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  0.00- 1.50 

3.24 
พอใช 

3 

1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช  2.51- 3.50 
- ตองปรับปรุง  1.51-2.50 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  0.00- 1.50 

5 
ดีมาก 

5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผูรับบริการ 
ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (4) 
- พอใช ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

5 
ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับ ดีมาก 4.75 

 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา   
                   (VNET)ตั้งแตคาคะแน เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  
                  (VNET)ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ หรือ 
                  หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ ท่ีมี 
                 ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
  
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
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มาตรฐานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงแผนการเรียน    โดยใหครูผูสอนมี
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีโครงการประเมินการใชแผนจัดการเรียนรู หรือนิเทศการสอน  โครงการประเมินการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .)  การจัดสงนักเรียน
นักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการ  บรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป 
 
ความพยายาม(Attempt) 

 วิทยาลัยฯ  ไดดําเนินปรับปรุงหลักสูตร และแผนจัดการเรียนการสอน ท้ังระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)    ใหเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทุกหลักสูตร มุงเนนการปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะตามสาขาวิชาชีพและใหไดผลดียิ่งข้ึน สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน จัดทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองของสมรรถนะอาชีพ พรอมท้ังไดนําผลสํารวจความตองการของสถาน
ประกอบการ และพฤติกรรมในดานการเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล มา
ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
 

ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร   
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
  

3 สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร   
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแลวตามขอ 

(1) – (4) ไมเกิน  3 ปไปใช อยางนอยรอยละ  50 ของจํานวนสาขางานท่ี
จัดการเรียนการสอน 

 
(รอยละ 
100) 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5 

ด ี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 

พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 

ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 

ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
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มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุน สงเสริมใหมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีสอน ดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน โดยกําหนดโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 

ความพยายาม(Attempt) 

 มีการดําเนินการตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือสงเสริมการระดับ
คุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา กําหนดใหครูผูสอนทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอนโดยมีฝายวิชาการ
เปนผูกํากับดูแลทุกภาคเรียนอีกท้ังไดดําเนินโครงการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 

  

2 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 – 59.99 ของจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

- - 

3 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 – 69.99 ของจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

- - 

4 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 – 79.99 ของจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

- 
 

- 

5 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ข้ึนไป  ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

 
รอยละ 
88.50 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ดีมาก 5 
 
 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5 

ด ี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 

พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 

ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 

ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
สงเสริมใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ี
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ
ใหทําบันทึกหลังการสอน ใหครูนําผลจากการสอน และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและ
การนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนดวยการจัดโครงการอบรมพัฒนาครูเพ่ือ
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความพยายาม(Attempt) 

 วิทยาลัยฯ  ไดสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาในการจัดการเรียน  การสอนใน
หลักสูตร ดวยการเขารับการอบรม  ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และใหครูทําบันทึกหลังการสอน 
ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 

 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไมมี 

1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม     และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน  

มี 

รอยละ
88.50 

 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน                 

มี 

รอยละ
88.50 

 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศ การจดัการเรียนการสอน และใหครูแตละ
คนทําบันทึกหลังการสอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

มี 

รอยละ
80 

 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือ
แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน     

มี 
 

 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน                                 

มี 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ขอ 5 

ด ี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ขอ 4 
พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ขอ 1 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ความตระหนัก(Awareness) 

 วิทยาลัยฯดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสอนเพ่ือแจงหลักเกณฑ
และวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินตามแผนและ
หลากหลายวิธี และสงคะแนนเก็บทุกระยะท่ีงานวัดผลฯ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนมีสวนรวม มีการ
นิเทศการสอน และยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯสนับสนุนการจัดทํากิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวการวัดและประเมินผล เชนโครงการวิเคราะห
ขอสอบฯ พรอมท้ังมีการรายงานผลการประเมินในทุกรายวิชาระดับ 15 %, 30%, 45 - 50% และสรุปผล
ปลายภาค 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ(Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ รายการ 
การปฏิบัต ิ
มี ไมมี 

๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด  และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัด
และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู ทุกรายวิชาท่ีสอน  

  

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม ทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครู ทุกคนใหผู เรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล ทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลการจากวัดและประเมินผลไปใชใน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียน  ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
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เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ขอ 5 
ด ี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ขอ 4 

พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ขอ 1 
 
 
แบบเก็บขอมูลระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
 

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวน

ครู
ท้ังหมด 

จํานวนครูท่ีปฏิบัติ 
แจงเกณฑ

วัดผล
กอนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู 

วัดผล
หลากหลาย 

 

ผูเรียนมี
สวนรวม 

 

นําผล
ไป

พัฒนา
ผูเรียน 

ปฏิบัติ
ครบทุก
ประเด็น 

 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 15 15 15 15 15 15 15 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกล 12 12 12 12 12 12 12 
3. สาขาวิชาโลหะการ 9 9 9 9 9 9 9 
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 12 12 12 12 12 12 12 
๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 16 16 16 16 16 16 16 
6 สาขาวิชากอสราง 6 6 6 6 6 6 6 
7 สาขาวิชาสถาปตยกรรม 3 3 3 3 3 3 3 
8. เทคนิคพ้ืนฐาน 6 6 6 6 6 6 6 
9 สามัญ สัมพันธ 24 24 24 24 24 24 24 

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4 4 4 4 4 
11 สาขาวิชาการบัญชี 10 10 10 10 10 10 10 
12 สาขาวิชาการตลาด 7 7 7 7 7 7 7 
13 สาขาวิชการเลขานุการ 4 4 4 4 4 4 4 
14 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 9 9 9 9 9 9 9 

รวม 138 138 138 138 138 138 138 
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ โดย
พิจารณาดานความรู ความสามารถ การมีระเบียบวินัย ความมุมานะอดทน ของนักเรียนนักศึกษา มีโครงการ
ความรวมมือระหวางสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือ
สัมพันธกับงาน 
ความพยายาม (Attempt) 
 สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน พรอมมีคูมือการฝกงาน มีการนิเทศการฝกงาน
ของผู เรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลฝกงานของผู เรียนรวมกับสถานประกอบการ 
หนวยงาน และมีการสัมมนารวมกับสถานประกอบการ เพ่ือนําผลไปปรับปรุง  
 

ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติ 

 มี ไมมี 
๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หนวยงาน และทําความรวมมือ

ในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน 
  

๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน   
๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ  หนวยงาน   
๔ สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ  หนวยงาน   
๕ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ

สถานประกอบการ  หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการสัมมนา 
  

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ขอ 5 
ด ี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ขอ 4 

พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ขอ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 ในแตละตัวบงช้ี 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ ์
การดําเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) – (4) 
- พอใช ปฏิบัต ิ(1) – (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ (1) – 
(5) 

อยูในระดับ 
ดีมาก 

5 

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (4) 
- พอใช ปฏิบัต ิ(1)และมีผล (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล 
(2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) 
และมีผล (5) 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน 
ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับ ดีมาก 5   
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สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ 
                  ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดบัคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 - ไมมี - 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยมีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํามีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนา และดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา มีการบริหารการเงิน และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ วิทยาลัยผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

ความตระหนัก( Awareness ) 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ ขอ  ๔๙  และขอ๕๐

เห็นชอบหรือพิจารณาตางๆ ตามท่ีกฎหมาย มอบหมายหนาท่ี และวิทยาลัยเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการของสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยมีผลประเมินโดยเฉลี่ย

อยางนอย 3.51 – 5 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ความพยายาม( Attempt ) 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีคณะกรรมการศึกษา หรือวิทยาลัย  ๒ ชุด ดังนี้ 

      ๑. คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

      ๒. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 -  คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีการประชุมคณะกรรมการในปการศึกษา ๒๕๕๗  จํานวน ๖ 

ครั้ง ( ประชุม ๒ เดือน ครั้ง ) - คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุม  จํานวน ๓ ครั้ง ในปการศึกษา 

๒๕๕๗ 

 -  คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติตามบทบาทหนาท่ี ได แก แผนพัฒนาของ

สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบสรุปแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุมัติอัตรากําลัง ระเบียบขอคับเก่ียวกับผูเรียน และการเบิกจาย อนุมัติ

คาตอบแทนลูกจางชั่วคราว อนุมัติแผนการเงิน อนุมัติการเปดสาขาวิชาท่ีเปดใหม ฯลฯ เห็นชอบ

โครงการจัดต้ังศูนยภาษา และวัฒนธรรมโดยใชงบประมาณจากกองกลางการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร มีการกํากับติดตามสรุปประเมินผลอนุมัติเรื่องตางๆ ท่ีคณะกรรมการเสนอตอท่ีประชุมและ

เห็นชอบมอบหมายใหวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการ 
 

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด มีดังนี้ 

 ๑. อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ 

 ๒. ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินของสถานศึกษา 
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 ๓. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ             

อาชีวศึกษากําหนด 

๔. กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๕. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ

และหนาท่ีของสถานศึกษา 

กําหนดนโยบาย  ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของสถานศึกษา 

 

ความสําเร็จการปฏิบัติ ( Achievement )  มีดงันี ้

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานผลการของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

หมายเหตุ 
มี ไมมี 

๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

มี   

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหมี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มี 

 

 ๓ ครั้ง 

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตามอํานาจท่ี ท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

มี   

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน

ความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการ

ปฏิบัติงานรวมสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – 

๕.๐๐ 

มี 

 

 โดยเฉลี่ย 

๔.๔๖ 

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี   
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ขอ 5 

ด ี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ขอ 4 
พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนการจัดตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พรอมท้ังจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาไดแตงตั้งคณะกรรมการการสถานศึกษาเพ่ือปรึกษาหารือแกไขปญหาของสถานศึกษา 
รวมท้ังจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบใหแกครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการในดานตาง ๆ อยางชัดเจน และไดมีการประเมิน
ตนเองอยางเปนธรรมโปรงใส 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 สถานศึกษามีคณะกรรมการกลั่นกรองงานเปนลําดับชั้น คือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการฝายงาน สาขาวิชา และคณะทํางานตาง ๆ ซ่ึงตองมีการประชุมพิจารณาข้ันตอนในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ทําใหการดําเนินงานครอบคลุมบุคลากรทุกคนทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินการเปน
อยางดี และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเพ่ือความเหมาะสม และเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมท้ัง
การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกอยางสมํ่าเสมอ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีการ
มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถาน
ประกอบการ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2 สถานศึกษามีการมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

  

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   
4 สถานศึกษามีการมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
  

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษาหลากหลายฝาย โดยตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาจัดการบริหารการเงินและงบประมาณ  ใหสอดคลองกับอัตลักษณ  คือ 
มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการคัดกรองและพิจารณาโครงการใหสอดคลองกับอัตลักษณ  โดย
โครงการท่ีจัดทําตองทําใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ  เปนท่ียอมรับของสังคม 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 

 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

  

2 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ  อัตลักษณ
ของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  
ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
     ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือชวยในการบริหารจัดการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาทุกฝาย มีการ
ประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) 1 – 5 
ความพยายาม(Attempt)  

- สถานศึกษา จัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทุกปการศึกษา 

- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานทุกหนวยงานทุกป 
 -  มีการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ๒ เดือน ครั้ง 
 -  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 -  จัดประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน 
 -  จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝาย 
 -  มีการประเมินผลการบริหารงานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
ผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาปการศึกษา 2557 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด 

   

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยาง
นอยภาคเรียนละ  2 ครั้ง 

   

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

   

4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูปกครอง  รวมท้ังผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา   

   

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

  เฉลี่ย 
4.38 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 
ความตระหนัก(Awareness)  
 งานศูนยขอมูลสารสนเทศไดจัดทําขอมูลพ้ืนฐานตางๆของสถานศึกษา  เปนผูรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล
จากหนวยงานภายใน และภายนอกท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษาประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทํา และบริการ
ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณครุภัณฑ
อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และขอมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ และวิธีการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยประสานงานกับสาขาวิชา และหนวยงาน
ตางๆ ในสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของใหครบถวน เชื่อมโยงอยางเปนระบบ และเปนปจจุบัน
เพ่ือใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึง และใชประโยชนจากฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา และเพ่ือการพัฒนางาน และการเรียนการสอน 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 งานศูนยขอมูลสารสนเทศมีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท และมีขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถวนท่ีสามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจ มีระบบขอมูลของสถานศึกษาเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
สถานศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระดับหนึ่งและไดเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สามารถใหบริการแก
ครูนักเรียนนักศึกษาผูปกครองตลอดจนผูสนใจไดเปนอยางดีและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกัน  
การสูญหายของขอมูล และมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน พรอมท้ังดําเนินการให
ครูและผูเรียนสามารถเขาถึงสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยและงาน
ศูนยขอมูลสารสนเทศ ไดดําเนินการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตาม
องคประกอบท่ีใชเปนเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
ผลการประเมินการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการปการศึกษา 2557 

 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

หายเหตุ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีขอมูลพ้ืนฐาน 9  ประเภทและอาจมีขอมูลอ่ืน  ท่ีจําเปน
สําหรับสถานศึกษาท่ีครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบและมีระบบสํารอง
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล      

   

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปน
ปจจุบัน 

   

3 สถานศึกษามีการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน
สามารถเขาถึงและใชประโยชน จากฐานขอมูลสารสนเทศ 

   

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน 

   

5 สถานศึกษามีผลการการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
 

 ๔.08 

  

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 

ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีการปฏิบัติงานในดานของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ดาน  ดวยความ
มุงม่ันท่ีจะสรางไมใหเกิดความเสี่ยงในทุกๆ ดานข้ึนกับสถานศึกษา ท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากร  และ
นักเรียน  ไดมีการวางแผนในกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีไดวางแผน ไดนําลงสูภาคการปฏิบัติงานไดมีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก นําผลการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ มา
หาขอสรุปและกําหนดมาตรการในการท่ีจะวางแนวทางตางๆ ท่ีจะเปนการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงข้ึนใน
สถานศึกษา  โดยมีความมุงม่ันท่ีจะสรางคุณภาพใหเกิดข้ึนอยางถาวร 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานใหมีคุณภาพของงานในทุกๆ  ดานอยาง
เครงครัดเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทีดีแกสถานศึกษา  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา  ดานการอาชีวศึกษาท่ี
กําหนดใน มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในกลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ตัวบงชี้ท่ี 3.6 มุงเนนท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีสวนรวมคิด  รวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยาง
เครงครัด 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
สรุปผลการประเมินการบริหารความเส่ียง ปการศึกษา 255๗ 
ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยง

ท่ีสําคัญ อยางนอย  5  ดาน  ไดแก  ดานความปลอดภัย  ดานการทะเลาะ
วิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนันและการม่ัวสุม  โดยการที
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียนและผูปกครอง   

  

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ       
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
4 สถานศึกษามีการนําผลประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการบริหารความ

เสี่ยง   
  

5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย  3  ดาน  
จํานวน ๓ ดาน 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ดีมาก 5 
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เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
 
 
โครงการสนับสนุนในการบรหิารความเส่ียง 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
1. ตรวจความเรียบรอยประจําวนั (ครูท่ีปรึกษางานปกครอง) 
2. มีสวัสดิการพยาบาลแกผูเรียนครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
3. มีประกันอุบัติเหตุเพ่ือคุมครองผูเรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน 
4. เชิญวิทยากรภายนอกเพ่ือใหความรู 
5. แตงตั้งครูท่ีปรึกษาชวยเหลือผูเรียน 
6. มีระบบเวรยาม การรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด 
7. โฮมรูมเนนทักษะชีวิต 
8. อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจําทุกวัน 
9. ครูผูสอนสอดแทรกเนื้อหาบูรณาการในรายวิชา 
10. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนเปดภาคเรียน 
11. จัดทําประวัตินักเรียน 
12. จัดกิจกรรมใหนักศึกษากลุมเสี่ยงทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
13. ตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาทุกคนเปนประจําทุกป 
14. สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการสนับสนุนใหมีรายไดระหวาง

เรียน 
๑๕. โครงการฟุตซอล ทูบีนัมเบอวัน 
๑๖. โครงการปนน้ําใจ รวมบริจาคโลหิต 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 

ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีการจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการแตงตั้งครูท่ี
ปรึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบ
ดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง ครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาทุกคนมีหนาท่ีดูแลและเปนท่ีปรึกษาชวยแกไขปญหาใหนักเรียน 
นักศึกษาไดจบตามหลักสูตร 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 มีการปฐมนิเทศผูเรียนมีคําสั่งแตงตั้งครูท่ีปรึกษา และหลักฐานการพบ และใหคําปรึกษาแกผูเรียน
ดําเนินงานของระบบเครือขายผูปกครอง เพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน มีแผนงาน กิจกรรมการสนับสนุน
ทุนการศึกษา มีการดําเนินงานของระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง มีการจัดระบบครูท่ีปรึกษาในการดําเนินงาน
นอกเหนือจากการสอน 3 อยางคือ 

1. เช็คชื่อทุกชั่วโมงกิจกรรมเพ่ือเขาชมรม 
2. จัดใหนักเรียน นักศึกษาพบครูท่ีปรึกษาเพ่ือรับฟงปญหาและดูแลแกไขปญหาตางๆเปนสวนตัว 
3. จัดสอนพิเศษในบางกรณีท่ีมีปญหา โดยมีครูท่ีปรึกษาคอยเช็คชื่อทุกสัปดาห 

 

ความสําเร็จจากการปฏิบัต(ิAchievement)  มีดังนี้ 
สรุปผลการประเมิน ปการศึกษา 255๗ 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาอยางนอย

สัปดาหละ 1 ครั้ง     
มี 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 
3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูผูเรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกผูเรียนอยาง

นอยรอยละ  10 ของจํานวนผูเรียนท่ีรองขอ 

มี 
รอยละ 10  

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ มี 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
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เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา  และดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และ

การใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนโครงการพัฒนา และดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯการใช
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โดยการมีสวนรวมของครู อาจารย เจาหนาท่ี นักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ พรอมท้ังประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาการใชอาคาร
สถานท่ี หองเรียน เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มีการจัดอาคารเรียนตามลักษณะสาขา  
มีหองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการมีหองเรียนแผนกวิชาสามัญครบทุกหมวดวิชาการแตงต้ัง ในการดูแล
รักษาปรับปรุงและพัฒนาหองเรียนไดอยางเหมาะสม  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการดูแลทําใหเกิดประโยชนสูงสุด  
นักเรียนมีความสุขในการเรียน  มีหองสมุดและหองอินเตอรเน็ตท่ีเหมาะสม  
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯไดดําเนินการพัฒนา และดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ การใชอาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ ตามแผนงานโครงการ มีการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ มีการ
นําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหารโดยการมีสวนรวมของ คร ูนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมิน  สถานศกึษามีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ และการ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณการศึกษาท่ีเหมาะสม รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู                 

ปการศึกษาท่ี  255๗ 
ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม

และภู มิ ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี   หองเรียน  
หองปฏิบัติการโรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของ ครูและบุ
คลาการทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

  

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการโรงฝกงาน  
ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของ ครูและบุคลาการทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  
เฉลี่ย 4.30 

 

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ   
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานและมีขอมูลทีแสดงความตระหนัก ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดและสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดทําแผนงาน
โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรบรรจุใน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
ทุกป 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ตามแผนงาน/โครงการท่ีไดขอ
อนุมัติไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ มีการประเมินความพึงพอใจตอ การจัดหา การใชวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครู และบุคลากรการทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  โดยใชแบบ
ประเมิน มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
เพ่ือใหไดมาตรฐาน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

  

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 
 
 
 
 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ
มี ไมมี 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร 

  

๒ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

และคอมพิวเตอร โดยครู และบุคลากรการทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
  

๔ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  
เฉลี่ย ๓.80 

 

๕ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ การบริหารจัดการ   
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เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 
ตองปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น 2  2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา ท้ังในดานวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการจัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม สงเสริมใหมีโครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานประกอบการ  สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง และพัฒนาวิทยฐานะของตนเอง 
ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาอนุญาตใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ท้ังดานวิชาการ 
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมตามโครงการของงานบุคลากร สงเสริมเรื่องทุนการศึกษา
จากภายนอก ทุนวิจัย ทุนสิ่งประดิษฐนวัตกรรม โดยระดมทุนจากหนวยงานภายนอก และภายใน  
สถานศึกษารวมมือกับสถานประกอบการภายนอกลงนาม MOU  มีการสงบุคลากรเขารวมโครงการ  
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การไปศึกษาดูงานยังสถานท่ีตางๆ สนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ(Achievement)  มีดังนี้ 
  
ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ รอยละ 

มี ไมมี 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

การฝกอบรม ดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไมนอยกวา
รอยละ  75 

  100 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับ
ทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  ไมนอยกวารอยละ  5 

  5 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  5 

  5 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมไมนอยกวารอยละ  75 

  75 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหนวยงาน หรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ  5 

  5 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 

 

มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณเปนคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการสอน  โดย
มุงเนนการฝกแลวเกิดผลผลิตจากวัสดุฝก  อีกท้ังสถานศึกษา จัดสรรรายจายเปนคาบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ  สงเสริมสนับสนุนครูและผูเรียน จัดประกวดโครงการ  สิ่งประดิษฐหรืองานวิจัย  และการจัดกิจกรรม
หรือโครงการปลูกฝงจิตสํานึก  ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษากําหนดรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจน
รายไดจากผลผลิตท่ีไดจากการจัดสรรคาวัสดุฝก สถานศึกษาจัดสรรรายจาย  คาบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพการจัดประกวดโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  การดําเนินโครงการกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ผูเรียน   เปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา งบดําเนินการ งบท่ีจัดสรร รอยละ 

1 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับ
การจดัการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ  10 

61,207,222 
 

12,647,496 20 

2 สถานศึกษามีรายไดหรือมูลคาของผลผลิต  ผลงานจาก
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ  
25 ของวัสดุฝก 

230,000 6 

3 สถานศึกษามีรายจายสําหรับคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อ
สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ  1 

694,000 1.13 

4 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม  สนับสนุนใหครู
และผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

2,974,000 4.85 

5 สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ 

3,880,800 5 

 

หมายเหตุ : คาวัสดุฝก 3,800,000 บาท 
 
 
 

 



110 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ พอใช 3 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีความตระหนักท่ีจะระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการรวมกันจัด
การศึกษาท้ังในระบบและระบบทวิภาคี เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  การเชิผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ เจาของสถานประกอบการมาจัดหลักสูตรความรวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนา
อาชีวศึกษาและฝกอาชีพ และลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ การสนับสนุน
ดานทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุง  
ความพยายาม(Attempt)  

1. มีการประชมุแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
2. การเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เจาของสถานประกอบการมาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. การลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนทุกป 

4. การระดมทรัพยากรเปนเงิน เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ  สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ

อ่ืนๆ จากหลายหนวยงาน 

5. การประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือการปรับปรุง 

ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ 

  
 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ  
ผูทรงคุณวุฒิ  ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน  
ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีเปดสอน 

  
 

3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือ
ตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอย
กวา  20  แหง 

  

 

39  แหง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชน งบประมาณ  วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  
ไมนอยกวา 5 รายการ 

  

 

9  รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ท้ังใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงช้ี 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ ์
การดําเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
ดีมาก 

5 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)(๒)(๓)(๔)และ (5) 
- ดี     ปฏิบัติ (1) (๒)(๓) และ (4) 
- พอใช ปฏิบัต ิ(1) (๒)และ (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และ (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ (1)(๒)
(๓)(๔)และ (5) 

ดีมาก 

5 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)(๒)(๓)(๔)และ (5) 
- ดี       ปฏิบัต ิ(1) (๒)(๓) และ (4) 
- พอใช   ปฏิบัต ิ(1) (๒)และ (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และ (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ (1)(๒)
(๓)(๔)และ (5) 

ดีมาก 

5 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก   ปฏิบัต ิ5 ขอ 
- ดี        ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช   ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน   ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัต ิ5 ขอ 
ดีมาก 

5 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัต ิ5 ขอ 
ดีมาก 

5 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)(๒)(๓)(๔)และ (5) 
- ดี       ปฏิบัต ิ(1) (๒)(๓) และ (4) 
- พอใช   ปฏิบัต ิ(1) (๒)และ (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และ (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ (1)(๒)
(๓)(๔)และ (5) 

ดีมาก 

5 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
ดีมาก 

5 
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ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการโรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
ดีมาก 

5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑ
และคอมพิวเตอร 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
ดีมาก 

5 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบตั ิ1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
ดีมาก 

5 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัต ิ3 ขอ 
พอใช 

3 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการ จัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัต ิ5 ขอ 
ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับ ดีมาก 4.83 

 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.6 ระดบัคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดบัคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช 
            อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ 
                    หรือตางประเทศ 
 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานท่ี  4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
 บริการวิชาการ และวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ชุมชน 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก(Awareness) 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีความตระหนักอยูเสมอวา  วิทยาลัยฯเปนสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีให
ความรูและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพใหกับเยาวชน เพ่ือใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน
วิทยาลัยฯ ก็ไดดําเนินการเปนแนวคูขนานในการนํานักเรียน นักศึกษาออกใหบริการความรูและทักษะทาง
วิชาชีพแกชุมชนและบุคคลท่ัวไป หนวยงานองคกรภายนอก และสถานศึกษา เชน โครงการอาชีวศึกษาสราง
อาชีพ (๑๐๘ อาชีพ)  เผยแพรองคความรู  ทักษะวิชาชีพแกประชาชนเพ่ือการมีงานทําและประกอบอาชีพ  มี
การประสานความรวมมือในการออกใหบริการวิชาการ/วิชาชีพเคลื่อนท่ีรวมกับจังหวัด ทองถ่ิน และหนวยงาน 
เพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมตามนโยบาย เชน โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  โครงการ
อาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน และโครงการชวยเหลือใหบริการอ่ืน ๆ กรณีภัยพิบัติตามท่ีไดรับมอบหมาย  
ซ่ึงจากการดําเนินงานดังกลาว ยังผลใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา ในการนําความรูท่ีไดไป
ถายทอดและฝกประสบการณในการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแกชุมชน หนวยงานองคกร และสถานศึกษา 

ตลอดจนผูเรียนทุกสาขางานจะตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครไดมีการจัดประชุมวางแผนรวมกับทุกสาขางานเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ออกใหบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนทุกสาขางานมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
บริการวิชาการ และวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีการดําเนินงานไมนอยกวา 
2 โครงการ กิจกรรมตอป และใหครูในสาขาวิชาไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม 
 
ความสําเร็จจาการปฏิบัติ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ
(มี/ไมมี) 

หมายเหตุ 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

  

๒ สถานศึกษาเนินการใหทุกสาขางานดําเนินการ ไมนอยกวา ๒ โครงการ 
กิจกรรมตอป 

 (๒ โครงการ
กิจกรรม) 

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอย
กวารอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม 

 รอยละ
100.00 

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม 

 รอยละ 
100.00 

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัตติามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

4.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ 1 ขอ 
 

ปฏิบัติครบ  
5 ขอ 

อยูในระดับ 
ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับ ดีมาก 5 

 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 

จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
-ไมมี 
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มาตรฐานท่ี  5  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  
ตัวบงช้ีท่ี  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของ

ผูเรียน 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2
จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการและอ่ืน ๆ และจัดใหมีการ
ประกวดแสดง และเผยแพรผลงานรวมท้ังการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษาตลอดจนมีการสงเสริมให
ครูและผูเรียนเขารวมแสดงแขงขัน และไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัดภาค และชาติ 
 
ความพยายาม(Attempt)- 
 -  จัดสรรงบประมาณ ใหสาขาวิชา เพ่ือนําไปบริหารจัดการ โครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 
 -  สงผลงาน นักเรียน นักศึกษา ประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 -  เผยแพร ผลงาน นักเรียน นักศึกษา www.skntc.ac.th,  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, ศูนยสงเสริมอาชีวศึกษาภาค ,สํานักงานวิจัยแหงชาติ 
 - นําผลงานนักเรียน นักศึกษาไปใชประโยชนระดับสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียน การสอน  
 -  การสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการดังนี้ 
 จัดใหมีการประกวดแสดงผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประจําทุกป
การศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.skntc.ac.th/
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  
จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

  

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2  
จัดทําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  โดยมีผลงาน
ท้ังหมด  ตามเกณฑเฉลี่ย  ระดับชั้น  ปวช.3  จํานวน  3 คน :  1 ชิ้นงาน  
และระดับชั้น  ปวส.2  จํานวน  2 คน :  1 ชิ้นงาน   

  

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํา โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ  50  ของจํานวนผลงานท้ังหมด  ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา 

 
รอยละ 
100 

 

4 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํา โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ  25  ของจํานวนผลงานท้ังหมด  เผยแพร
ตอสาธารณชน 

 
รอยละ 
100 

 

5 สถานศึกษาดําเนินการให โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ  5 ของจํานวนผลงานท้ังหมด  นําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค และชาต ิ

 
รอยละ ๕ 
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แสดงผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน ระดับ ปวช. 
ปการศึกษา 2557   

สาขางาน 
 

จํานวน
ผูเรยีน 
ปวช.

ท้ังหมด 
(ปวช. 3) 

 

จํานวน
ผลงาน
ระดับ
ปวช.

ท้ังหมด 

จํานวนผลงานท่ีเปนโครงการทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีได

นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล         
รอยละ
ของ

ผลงานฯ 
 

รองรอย/
หลักฐาน
อางอิง 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

นวั
ตก

รร
ม/

สื่อ
 

วิจ
ัย 

โค
รง

งา
น 

หุน
ยน

ต 

ยานยนต(ปวช.) 96 32 28 4 - - - 100  
เครื่องมือกล(ปวช.) 93 29 29 - - - - 93.5  
เช่ือมโลหะ(ปวช.) 35 13 13 - - - - 100  
ไฟฟากําลัง(ปวช.) 64 24 24 2 - - - 100  
อิเล็กทรอนิกส(ปวช.) 81 31 31 - - - - 100  
งานเทคนิคคอมพิวเตอร(ปวช.) 36 12 12     100  
การกอสราง(ปวช.) 13 6 6 - - - - 100  
งานเครื่องเรือนและตกแตง
ภายใน (ปวช.) 

2 1 1 - - - - 100 
 

สถาปตยกรรม(ปวช.) 11 4 - - - 4 - 100  
การบัญชี(ปวช.) 124 43 - - - 43 - 100  
การขาย(ปวช.) 57 20 -   - 18 2 - 100  
การเลขานุการ(ปวช.) 24 9 - 9 - - - 100  
คอมพิวเตอรธุรกิจ(ปวช.) 123 42 - 42 - - - 100  
รวม 757 265 143 57 18 49 - 100  

 
 จํานวนผูเรียน ระดับปวช.3 จาํนวน  757 คน ตองมีผลงานตามเกณฑ  757 ÷3  = 252 ชิ้น 
ปรากฏวา ผูเรียน ระดับปวช.3 มีผลงานจรงิจํานวน  265 ชิ้น ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวน  13  ชิ้น 
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แสดงผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน ระดับ ปวส. 
ปการศึกษา 2557 

สาขางาน 
 

จํานวน
ผูเรยีน 
ปวส.

ท้ังหมด 
(ปวส.2) 

 

จํานวน
ผลงาน
ปวส.

ท้ังหมด 

จํานวนผลงานท่ีเปนโครงการทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ี
ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล         

รอยละ
ของ

ผลงานฯ 
 

รองรอย/
หลักฐาน
อางอิง 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

นวั
ตก

รร
ม/

สื่อ
 

วิจ
ัย 

โค
รง

งา
น 

หุน
ยน

ต 

เทคนิคยานยนต(ปวส.) 31 16 16 - - - - 100  
เครื่องกลอุตสาหกรรม
(ปวส.) 

- - - - - - - -  

เครื่องมือกล(ปวส.) 39 17 17 - - - - 85  
เทคนิคการเช่ือมโลหะ(ปวส.) 17 8 8 - - - - 88.9  
ติดตั้งไฟฟา(ปวส.) - - - - - - - -  
เครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ(ปวส.) 

18 9 7 2  - - 100 
 

ระบบโทรคมนาคม(ปวส.) 29 15 6 9 - - - 100  
เทคนิคคอมพิวเตอร(ปวส.) 17 9 6 3 - - - 100  
เทคนิคกอสราง(ปวส.) 7 3 - - - 3 - 100  
การบัญชี(ปวส.) 41 21 - - - 21 - 100  
การตลาด(ปวส.) 36 18 - - 18 - - 100  
การพัฒนาเว็บเพจ(ปวส.) 15 8 - 8 - - - 100  
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวส.) 19 19 1 18 - - - 100  
รวม 269 143 61 40 18 24 - 100  

 
 จํานวนผูเรียนระดับปวส.2 จาํนวน  269 คน ตองมีผลงานตามเกณฑ  269÷2 = 135 ชิ้น 
ปรากฏวา ผูเรียน ระดับปวส.2 มีผลงานจริงจํานวน  143 ชิ้น ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวน  8  ชิ้น  
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สรุปผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน ระดับ ปวช.-ปวส. 
ปการศึกษา  2557  

สาขางาน 

จํานวนผูเรียนช้ัน 
ปวช.-ปวส.ท้ังหมด 
(ปวช. 3-ปวส.2) 

 
 
 

จํานวนผลงานท่ีเปนโครงการ
ทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ

ของผูเรียนท่ีไดนําไปใช
ประโยชนหรือไดรับรางวัล 

รอยละของผลงานท่ีเปน
โครงการทางวิชาชีพหรือ

สิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีได
นําไปใชประโยชนหรือไดรับ

รางวัลตอจํานวนผูเรยีน
ท้ังหมด 

รองรอย/
หลักฐาน
อางอิง 

ยานยนต(ปวช.) 96 32 100  
เทคนิคยานยนต(ปวส.) 31 16 100  
เครื่องกลอุตสาหกรรม
(ปวส.) 

- - - - 

เครื่องมือกล(ปวช.) 93 29 93.5  
เครื่องมือกล(ปวส.) 39 17 85  
เช่ือมโลหะ(ปวช.) 35 13 100  
เทคนิคการเช่ือมโลหะ
(ปวส.) 

17 9 88.9  

ไฟฟากําลัง(ปวช.) 64 24 100  
ติดตั้งไฟฟา(ปวส.) - - -  
เครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
(ปวส.) 

18 9 100  

อิเล็กทรอนิกส(ปวช.) 81 31 100  
เทคนิคคอมพิวเตอร
(ปวช.) 

36 12 100  

ระบบโทรคมนาคม
(ปวส.) 

29 15 100  

เทคนิคคอมพิวเตอร
(ปวส.) 

17 9 100  

การกอสราง(ปวช.) 13 6 100  
เทคนิคกอสราง(ปวส.) 7 3 75  
สถาปตยกรรม(ปวช.) 11 4 100  
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สาขางาน 

จํานวนผูเรียนช้ัน ปวช.-ปวส.
ท้ังหมด (ปวช. 3-ปวส.2) 

 
 
 

จํานวนผลงานท่ีเปนโครงการ
ทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ

ของผูเรียนท่ีไดนําไปใช
ประโยชนหรือไดรับรางวัล 

รอยละของผลงานท่ีเปน
โครงการทางวิชาชีพหรือ

สิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีได
นําไปใชประโยชนหรือไดรับ

รางวัลตอจํานวนผูเรยีน
ท้ังหมด 

รองรอย/
หลักฐาน
อางอิง 

การบัญชี(ปวช.) 124 43 100  
การบัญชี(ปวส.) 41 21 100  
การขาย(ปวช.) 57 20 100  
การตลาด
(ปวส.) 

36 18 
100  

การเลขานุการ
(ปวช.) 

24 9 
100  

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ(ปวช.) 

123 42 
100  

การพัฒนาเว็บ
เพจ(ปวส.) 

15 8 
100  

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ปวส.) 

19 19 
100  

รวม 1,026 408 100  

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ วิจัยเปนประจําทุกปการศึกษา 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 จัดทําโครงการ สิ่งดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยโดยมีผลงานดังนี้ 

 2.1 ระดับปวช. จํานวนนักเรียน 757 คน ตองมีผลงานตามเกณฑ 757 ÷ 3  =265 ชิ้น
ปรากฏวานักเรียน ระดับ ปวช. มีผลงานสูงกวาเกณฑถึงจํานวน 13 ชิ้น 

 2.2 ระดบัปวส. จํานวนนักศึกษา 269 คน ตองมีผลงานตามเกณฑ 269 ÷ 2 = 135 ชิ้น  
ปรากฏวานักศึกษาระดับ ปวส. มีผลงานสูงกวาเกณฑถึงจํานวน 8 ชิ้น 
 3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวา 
รอยละ 50 (408X50%= 204 ชิ้น) ของจํานวนผลงานท้ังหมดไปใชประโยชน ในสถานศึกษาโดยการใชใน
การเรียนการสอนภายในแตละสาขาวิชา 
 4. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา 
รอยละ 25 (408 X 25% = 102 ชิ้น) ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน โดยการเผยแพร
ผาน www. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เขารวมประกวดระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ระดับภาค 
ระดับชาติ 
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 5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 
(408 X 5% = 20 ชิ้น) ของจํานวนท้ังหมดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
และชาติ 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  5  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงานรวมท้ังการนําผลงานไปใชประโยชนใสถาน
ศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขัน และไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชนจังหวัด
งานวิจัยของครูตองครอบคลมุกระบวนการตอไปนี้ 

1. มีการระบุปญหา 
2. มีเปาประสงค 
3. มีวิธีการดําเนินการ 
4. มีการเก็บและบันทึกขอมูล 
5. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูท่ีไดจากการดําเนินการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 
 1. สนับสนุนใหครูจัดทํา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และผลงานวิจัยท่ีจัดทํา
สามารถนําไปใชประโยชนในสถานศึกษา และชุมชน การเผยแพรผลงานตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปใช
ประโยชน 

๒. สนับสนุนดานการจัดสรรงบประมาณใหสาขาวิชา เพ่ือนําไปจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย 

 ๓. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหนวยงานภายนอก อาทิเชน องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือจัดทําโครงการสงเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ 
 ๓. สงเสริมสนับสนุนใหไดรับการศึกษาดูงาน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และเขาอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานความรูและเครือขายดานทรัพยสินทางปญญา 
 ๔. สงผลงานครูประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 ๕ .  จัดให มีการเผยแพรผลงานวิชาโครงการ สิ่ งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัยฯ ทาง 
www.skntc.ac.th สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.skntc.ac.th/
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

  

2 สถานศึกษาดําเนินการใหใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งาน
สรางสรรค  หรืองานวิจัย 

  

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํา นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ  75  ของจํานวนผลงานท้ังหมด  ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา 

 
รอยละ 
100 

 

4 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํา นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ  50  ของจํานวนผลงานท้ังหมด  เผยแพร
ตอสาธารณชน 

 
รอยละ 
100 

 

5 สถานศึกษาดําเนินการให  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ  5 ของจํานวนผลงานท้ังหมด  นําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค และชาต ิ

-  
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แสดงผลงานท่ีเปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครท่ีูไดนําไปใชประโยชน 
ปการศึกษา 2557  

สาขางาน 
 

จํานวนครู
ประจําท้ังหมด 
( 9 เดือนข้ึนไป) 

 

จํานวนผลงานท่ีเปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูท่ีไดนําไปใช

ประโยชน  

รอยละของผลงานท่ี
เปนนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐสรางสรรค 
หรืองานวิจัยของครูท่ีได
นําไปใชประโยชน ตอ

จํานวนครูประจํา
ท้ังหมด 

 

รองรอย/
หลักฐาน
อางอิง 

วิจ
ัยใ

นช
ั้นเ

รีย
น 

1/
25

57
 

วิจ
ัยใ

นช
ั้นเ

รีย
น 

2/
25

57
 

นว
ัตก

รร
ม/

สื่อ
/

หน
ังสื

อ/
ตํา

รา
เรี

ยน
 

หุน
ยน

ต 

ผล
งา

นด
าน

วิช
าก

าร
 

ยานยนต 16 12 12 - - - 100  
เครื่องมือกล 13 9 11 - - - 100  
เช่ือมโลหะ 9 8 0 - - - 88.9  
ไฟฟากําลัง 11 5 8 - - - 100  
อิเล็กทรอนิกส 18 14 8 - 2 - 100  
สารสนเทศ 4 2 3 - - - 100  
การกอสราง 6 2 3 - - - 83.3  
สถาปตยกรรม 3 1 0 - - - 33.3  
การบัญชี 10 9 10 - - - 100  
การขาย 7 5 3 - - - 100  
การเลขานุการ 4 4 2 - - - 100  
คอมพิวเตอรธุรกิจ 9 3 0 - - - 33.3  
พ้ืนฐาน 6 4 4 - - 1 100  
สามัญ-สัมพันธ 26 15 15 - - - 100  

รวม 142 93 79 - 2 1 100  

หมายเหตุ  ใหเนนกระบวนการท่ีเปนเหตุและผลโดยนับกิจกรรมท่ีอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการ ดังนี้ 
(1) มีเปาประสงค   (2) มีการระบุปญหา (3) มีวิธีดําเนินการ (4) มีการเก็บและบันทึกขอมูล 
(5) มีการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลความรู (6) ไมนับรวมวิทยานิพนธ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. สถานศึกษา มี การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย แตยังไมไดมีการใหจัดประกวดจัดแสดงผลงานของครู 
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ดังนี้ 
 2.1 จํานวนครู  142 คน  มีผลงานวิจัย  172 ชิ้น 
      มีผลงานหุนยนต  2  ชิ้น 
3. สถานศึกษาไดนําผลงานครูไมนอยกวา รอยละ 75 (142 X 75%= 107) เผยแพรตอ

สาธารณชนผาน www.skntc.ac.th 
4. สถานศึกษาดําเนินการใหนําผลงานครู ไมนอยกวา รอยละ 5 (14 X 5% = 7 ชิ้น) นําไปใช

ประโยชนหรือไดรับรางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  มีผลงานจํานวน 3 ชิ้น  
 4.1 หุนยนต  2  ชิ้น  ประกวดงานมหกรรมหุนยนตอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ 
 4.2 ผลงานวิจัย 1 ชิ้น  ครูชลิต  ลวนศิริ  งานวิจัยประจําป 2557 ระดบัประเทศ 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ด ี 4 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

การดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

5.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
       จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ 
       งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
       ของผูเรียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ 1 ขอ 
 

ปฏิบัติครบ  
5 ขอ 

อยูในระดับ 
ดีมาก 

5 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร 
      จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
      งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
      ของครู 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติครบ  
4 ขอ 

อยูในระดับ 
ดี 

4 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับ ดีมาก 4.50 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของ

ผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู 
 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ไมมี 
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มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

ความตระหนัก(Awareness) 
 สถานศึกษาไดปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพจัด กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 
โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพไมนอยกวา 5 โครงการเพ่ือใหผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพ่ือนําผลไปปรับปรุงและเพ่ือใหการดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 

 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดเปนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการและไดมีการเชิญชวนใหบุคลากรทุกคนได
มีสวนรวม ท้ังครู นักเรียน นักศึกษา รวมกันบูรณาการการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยไดบรรจุลงในการเรียนการ
สอน ครูทุกคนรวมกันจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และของชาติ  
 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวม กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา 
ศิลปะ  วัฒนธรรมโดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเพ่ือนําผลไปปรับปรุง และเพ่ือให
การดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพตอไป โครงการท่ีจัดดําเนินการมีดังนี้  
      1. โครงการถวายเทียนจาํนําพรรษา 
      2. โครงการไหวครู ไหวครูชาง 
      3. โครงการวันพอแหงชาติ  
      4. โครงการวันแมแหงชาติ 
      5. โครงการไหวพระ 9 วัด 
      6. โครงการปฐมนิเทศ อบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม 
      7. โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
      8. โครงการธรรมะ พัฒนาผูเรียน 
 9. โครงการวัดสีขาว 
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  ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

(มี/ไมมี) 
หมายเหตุ 

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
รักชาติ   เทิดทูนพระมหากษัตริย   สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  
ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  ไมนอยกวา  5  โครงการ  กิจกรรม 

 9 โครงการ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 

  

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเขารวม
โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เ ก่ียวของภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  
ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

 โดยเฉลี่ย 
3.85 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบงช้ีท่ี  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

ความตระหนัก(Awareness)      
 สถานศึกษาไดปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพจัดกิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดโครงการ 7 โครงการและตอง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ความพยายาม(Attempt)      
 นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและของชาติ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกท่ีมีตอภาพลักษณโดยใชแบบประเมินมาตรา
สวนประเมินคา  ครูและผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ กิจกรรม เพ่ือนําผลไปปรับปรุงเพ่ือใหการดําเนินงานครบ
ตามวงจรคุณภาพตอไป การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมมีโครงการ ดังนี้ 
      1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช 
      2. โครงการพัฒนาวัดปอมวิเชียรโชติการาม 
 3. โครงการ Big Cleaning Day 
      4. โครงการสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช 
      5. โครงการบําเพ็ญประโยชน 
      6. โครงการรีไซเคิล รักษโลก 
      7. โครงการวัดนาอยูดวยมืออาชีวะ 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
  

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
(มี/ไมมี) 

หมายเหตุ 

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา  5  โครงการ  กิจกรรม 

 7 โครงการ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเขารวม
โครงการ  กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม 
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ   

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เ ก่ียวของภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

 โดยเฉลี่ย 
3.80 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบงช้ีท่ี  6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
ความตระหนัก(Awareness) 
 สถานศึกษาไดปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ จัดกิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการ จัดโครงการ 10 โครงการและตองดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
ความพยายาม(Attempt) 
นักเรียน นักศึกษาไดเขารวม กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการดังนี้ 
      1. โครงการกีฬาภายใน 
     2. โครงการเขาคายลูกเสือวิสามัญ 
      3. โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ 
      4. โครงการนันทนาการสานสัมพันธ 
      5. โครงการโฟลคซอง 
      6. โครงการประกวดรองเพลง 
      7. โครงการกีฬาสานสัมพันธ 
 8. โครงการตะกรอสานสัมพันธ 
 9. โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลภายในแผนก 
 10.โครงการตะกรอสัมพันธไฟฟายนตกรรม 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไมมี 

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการ ไม
นอยกวา 5 โครงการ  กิจกรรม 

 
10 โครงการ 

 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม ดาน
กีฬาและนันทนาการ 

  

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเขารวม
โครงการ  กิจกรรม  ดานกีฬาและนันทนาการ 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม ดาน
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และ
ผูเรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหาร 

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เ ก่ียวของภายนอก
สถานศึกษา ท่ี มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในดานกีฬาและ
นันทนาการ และมีผลการประเมิน  โดยเฉลี่ย  3.51 –5.00 

 
โดยเฉลี่ย 
3.85 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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การสงเสริมดานกีฬา และนันทนาการของสาขาวิชา 

สาขาวิชา จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/

กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 
จํานวน รอยละ 

เครื่องกล 448 433 96.65 
เครื่องมือกลฯ 404 386 95.54 

โลหะการ 177 158 89.26 
ไฟฟากําลัง 266 256 96.24 

อิเล็กทรอนิกส 355 335 94.36 
กอสราง 136 122 89.70 

สถาปตยกรรม 40 35 87.50 
การบัญชี 477 464 97.27 
การตลาด 286 268 93.70 

การเลขานุการ 87 74 85.05 
การคอมพิวเตอรธุรกิจ 430 415 96.51 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 47 83.92 

 
การสงเสริมดานกีฬา และนันทนาการของวิทยาลัย 

โครงการ 
จํานวนผูเรียน 

ท่ีเขารวมโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/
กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 
จํานวน รอยละ 

โครงการกีฬาภายใน 2784 2715 97.52 
โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี 

ลูกเสือวิสามัญ 
951 925 97.27 

โครงการเขาคายลูกเสือวิสามัญ 951 943 99.15 
 
การสงเสริมดานกีฬา และนันทนาการ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวนเต็ม 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมดาน
กีฬาและนันทนาการ 

รอยละ 

คร ู 108 108 100.00 
ผูเรียน 3162 3025 95.66                                                                                                                                                                                                     
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รายช่ือโครงการดานกีฬา และนันทนาการ 
ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
1. โครงการกีฬาภายใน 4.15 
2. โครงการเขาคายลูกเสือวิสามัญ 4.12 
3. โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ 4.05 
4. โครงการนันทนาการสานสัมพันธ 3.74 
5. โครงการโฟลคซอง 3.56 
6. โครงการประกวดรองเพลง 4.03 
7. โครงการกีฬาสานสัมพันธ 3.75 
8. โครงการตะกรอสานสัมพันธ 3.59 
9. โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลภายในแผนก 3.66 

10. โครงการตะกรอสัมพันธไฟฟายนตกรรม 3.89 
 เฉล่ีย 3.85 
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มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบงช้ีท่ี  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความตระหนัก(Awareness) 
 ในการปฏิบัติใหเกิดความสําเร็จตามขอกําหนด ไดกําหนดใหมีกิจกรรม / งาน / โครงการ ท่ีดําเนินการ
เพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพพรอมกับใหความรูเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครู บุคลากรและ
ผูเรียนรวมไปถึงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ใหสอดแทรกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความพอเพียง  มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ  
ผูเรียนมีการดําเนินงานตามโครงการ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแบบประเมินมาตราสวน เชน กิจกรรมท่ีเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และกิจกรรมท่ีมีสวนรวมเก่ียวกับผูเรียน ในดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม โดย
ดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ความพยายาม(Attempt) 
      สถานศึกษาไดมีการจัดทําโครงการเพ่ือสรางความเขาใจและปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับนักเรียน นักศึกษา ในโครงการตาง ๆ ดังนี้ 
   ๑. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. โครงการการศึกษาดูงานการจัดการทางการเงินและการบัญชีควบคูการบูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา ๓ D 
   ๓. โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ปวส. 
   ๔. โครงการการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
   ๕.  โครงการการเสริมสรางศักยภาพการเปนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 
   ๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการเดินพญานาค ลดพุง หุนสวย 
   ๗. โครงการสงเสริมทักษะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๘.  โครงการภูมิปญญาเดนหลา ภาษาเดนชัด วัฒนธรรมงามจักษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๙.  โครงการสืบสานประเพณีไทย ใสใจสิ่งแวดลอม ลอยกระทง 2557 
    ๑๐. โครงการคลินิกเสริมสรางทักษะวิชาชีพบัญชี โดยใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวม 
    ๑๑.โครงการบรรยายธรรมะ การศึกษา และการทํางาน 
    ๑๒.โครงการประกวดมารยาทไทยในนักเรียนระดับ ปวช. 
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ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement) มีดังนี้ 
  

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
มี ไมมี 

๑ สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

   

๒ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

   

๓ สถานศึกษาดําเนินการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

   

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

 
 

 โดยเฉลี่ย 
4.10 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ดีมาก 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงช้ี 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ ์
การดําเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ 1 ขอ 
 

ปฏิบัติครบ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํา นึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

- ดีมาก   ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี        ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช   ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน   ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติครบ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริม
ดานการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติครบ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูก
จิตสํานึกดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัต ิ3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติครบ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับ ดีมาก 5 

 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 
จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬา และนันทนาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 

- ไมมี 

 



141 

 

มาตรฐานท่ี  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ไดสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคําสั่งของทางวิทยาลัยฯ
แตงตั้งผูรับผิดชอบท้ังระดับวิทยาลัยฯ ฝายตาง ๆ และระดับสาขาวิชาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯท่ีมุงเนน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สอศ. โดยการมีสวนรวมของครู และผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัต ิ
มี ไมมี 

๑ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

  

๒ สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
๓ สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

๔ สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปซ่ึงเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

  

๕ สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)และ(5 ดีมาก 5 
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เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)และ(5)  5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓และ) (๔)  4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ(๓)  3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ(๒)  2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  1 
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มาตรฐานท่ี  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ไดสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวย
ระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  
 

ความพยายาม(Attempt)      
 วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรม โครงการ ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 255๗ ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 

ความสําเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

เกณฑการตัดสินอยูในระดับ 
(คาคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตอง
ปรับปรุง 

(๒) 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 9 ตัวบงช้ี 
1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00 ข้ึนไป 
     

1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน 
ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

     

1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

     

1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (VNET)ตั้งแตคา
คะแนน เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

     

1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (VNET)ตั้ง แตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

     

1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

-     

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา      
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

เกณฑการตัดสินอยูในระดับ 
(คาคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตอง
ปรับปรุง 

(๒) 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 9 ตัวบงช้ี 
1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
     

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ ท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

     

รวม 7  1   
มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน จํานวน 5 ตัวบงช้ี 

 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

     

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา      
2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา      
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 
     

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน      
รวม 5     

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบงช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
     

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

     

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ      
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา 
     

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

     

3.6 ระดบัคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง      
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน      
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

เกณฑการตัดสินอยูในระดับ 
(คาคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตอง
ปรับปรุง 

(๒) 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบงช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ

ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏบิัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

     

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑ
และคอมพิวเตอร 

     

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ      
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ 

     

รวม 11  1   
มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 
     

รวม 1     
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 2 ตัวบงช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ

งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน 
     

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู 

     

รวม 1 1    
มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน4ตัวบงช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทะนุบํารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

เกณฑการตัดสินอยูในระดับ 
(คาคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช 
(๓) 

ตอง
ปรับปรุง 

(๒) 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

(๑) 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน4ตัวบงช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
     

6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ 

     

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกจติสํานึกดานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง      
รวม 4     

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน      

รวม 33 ตัวบงช้ี  30  1 2 - - 
เฉล่ีย 4.84 

 

สรุป : เกณฑการตัดสิน 
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 5 คะแนน มีจํานวน 30 ตัวบงชี ้
ในระดับคุณภาพ ดี 4 คะแนน มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ 
ในระดับคุณภาพ พอใช 3 คะแนน มีจํานวน 2 ตัวบงชี ้
ในระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง 2 คะแนน - ไมมี- 
ในระดับคุณภาพ ตองปรับปรุงเรงดวน 1 คะแนน - ไมมี- 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

30 - 34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑตองปรับปรุง
หรือตองปรับปรุงเรงดวน 

ดีมาก 
5 

 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก 30 - 34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑตอง
ปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน 

5 

ด ี 24 – 29 ตัวบงชี ้ 4 
พอใช 18 – 23 ตัวบงชี ้ 3 

ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบงชี ้ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา 12 ตัวบงชี ้ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงช้ี 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ ์
การดําเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

-  ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
-  ดี      ปฏิบัต ิ     4 ขอ 
-  พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
-  ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
-  ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติครบ 5 ขอ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

๕ 

7.2  ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

-  ดีมาก 30 - 34 ตัวบงชี้และไมมี
ตัวบงชี้ใดท่ีอยูในเกณฑตอง
ปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน 

-  ดี 24 - 29 ตัวบงชี้ 
-  พอใช 18 - 23 ตัวบงชี้ 
-  ตองปรับปรุง 12 - 17ตัวบงชี้ 
-  ตองปรับปรุงเรงดวนต่ํากวา 12 

ตัวบงชี ้

ได 24 ตัวบงชี้ 
อยูในระดับ 

ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 อยูในระดับ ดีมาก 5 

 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 
จุดเดน ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน   
ตัวบงชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก ตัวบงช้ีตอไปนี้ 
-ไมมี
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ตอนท่ี 4 
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บทที่  4  
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครโดยสถานศึกษา ประจาํปการศึกษา 
255๗ สรุปไดดังนี้ 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.75 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.83 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 
4.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน 
พลเมืองไทยและพลโลก 

5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ดีมาก 
เฉล่ีย 4.86 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  มีผลการประเมินท้ัง 7 มาตรฐาน อยูในระดับ 

 ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 สรุปไดดังนี้ 

 4.1.1 มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของ 
         ผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน   

                             อาชีวศึกษา(VNET)ตั้งแตคาคะแน เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน  

                             อาชีวศึกษา(VNET)ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ      
                  หรือ หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน  
      1 ป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

                         ผูรับบริการ ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 

 มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ 
                         ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดบัคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจดัการเรยีนการสอนรายวิชา 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 

 มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ 
                   ใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน 
                          ประเทศและหรือตางประเทศ 

 มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ 
                        งานวิจัยของผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการ 
                        ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง 
                        ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
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 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬา และนันทนาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ระดบัคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 4.1.2. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับด ีเรียงตามลําดับดังนี้ 
 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู 
 

 ๔.๑.3. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ๓.๑.4. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 
 -  ไมมี 

๔.๑.5. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี้ 
 -  ไมมี 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ 
กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี้ 

 4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแกโครงการดังตอไปนี้ 
1.  โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจาํป 
2.  โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
3.  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
4.  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 
5.  โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
6.  โครงการจัดหาครุภัณฑ 
7.  โครงการซอมแซมครุภัณฑ 
8.  โครงการซอมแซมอาคารสถานท่ีและพัฒนาสภาพแวดลอม 
9.  โครงการสวัสดิการและพยาบาล 
10. โครงการความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร 

 12. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 ๑๓. โครงการการจัดศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
๑๔. โครงการพัฒนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
๑๕. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะครู 
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4.2.2 แผนพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ไดแกโครงการ ดังตอไปนี้ 
1. โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. โครงการแกปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
3. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 
4. โครงการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรของนักศึกษา 
5. โครงการพัฒนาผูเรียนดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
7. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
8. โครงการกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา  

9. โครงการนํานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
๑๐. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา 
๑๑. โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา v-cop. net 

4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ไดแกโครงการตอไปนี้ 
 ๑.  โครงการรูรักษภาษา  
 ๒.  โครงการอบรมภาษษตางประเทศกิจกรรมยามเชา 
 ๓.  โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 
 ๔.  โครงการEnglish  Day Camp 
 ๕.  โครงการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ 
 ๖.  โครงการสื่อการสอนระบบใยแกวนําแสง 
 ๗.  โครงการปรับปรุงหองเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
 ๘.  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญ 

9. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน e-library 
10. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการและหองสมุด 
11. โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 
๑๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของการประกอบอาชีพ 
๑๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัย ไดแกโครงการ
ตอไปนี้ 

1.  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
๒.  โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด 

 ๓.  โครงการโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 
 4.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
 ๕.  โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม นวัตกรรม และงานวิจัยของครูและนักเรียน 

4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม ไดแกโครงการตอไปนี้ 
1.  โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน 
2.  โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 
3.  โครงการลงนามความรวมมือ และเชิดชูเกียรติผูประกอบการ 

 



153 

 

4.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาสูสถานประกอบการ 
5.  โครงการสอนนองทําบัญชี 
๖.  โครงการใหบริการวิชาชีพตอหนวยงาน 
๗.  โครงการอบรมขับดีชีวีปลอดภัย 
8.  โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจาง 

4.2.6 แผนพัฒนาดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ไดแกโครงการ ดังตอไปนี้ 

1. โครงการอบรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช.1 
2. โครงการประกวดมารยาทไทย 
3. โครงการพิธีไหวครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหวครูชาง ประจาํปการศึกษา 2557 
4. โครงการหลอเทียนและแหเทียนพรรษา 
5. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
6. โครงการสงเสริมประเพณีทองถ่ิน (แหเจาพอหลักเมือง) 
7. โครงการปลูกปาฟงธรรมเพ่ือเปนพระราชกุศลแกสมเด็จพระนางเจาบรมราชินีนาถ 
๘.  โครงการปลูกปาชายเลนอนุรักษธรรมชาติในทองถ่ิน 

4.2.7 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดแกโครงการ ดังตอไปนี้ 

  ๑.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการใหความรูการประกันคุณภาพภายในแก ครู บุคลากร 
นักเรียนและนักศึกษา 

 ๒.  โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 
4.2.7 แผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแกโครงการ ดังตอไปนี้ 
1. โครงการอบรมผูประเมินและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพของแผนกวิชา และฝายฯ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทํา Common Data Set (CDS) 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

4.3 ส่ิงท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน 

4.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการระดมทรัพยากรดานการเงินและวัสดุ
การศึกษา 

4.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณในการสรางอาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิคแหงท่ี ๒ และการ
จัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
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คําส่ังคณะกรรมการดําเนนิงาน 
ดานการประกันคุณภาพ 

ประจําป 2557 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยตนสังกัด 

ประจําป 2553 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ดานการอาชวีศึกษา 
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