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 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ฉบับนี้ 

จัดท าขึ้นเ พ่ือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255 8 ตามพระราชบัญญัติ        
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 และ48 และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่ ๑  การจัดการอาชีวศึกษา ส าหรับสถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะส าหรับการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)  มีทั้งหมด ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัว
บ่งชี้  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ การประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินตนเองเพ่ือหาจุดเด่นจุด
ด้อยที่จะต้องพัฒนาของวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมุ่งหวังที่จะน าผลการประเมินตนเองในครั้งนี้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีต่อไป 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่านที่มี
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังคนของชาติ ตามจุดมุ่งหมายของการด าเนินการจัดการศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

          วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
                         พฤษภาคม  2559      
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1.2 สภาพชุมชน แผนที่ตั้งวิทยาลัย         2 
1.3 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร        4 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  5  
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   ได้จัดตั้งสถานศึกษา  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2481  ปัจจุบันมี  2  
แห่งสถานศึกษา   คือ   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ( มหาชัย )  ต้ังอยู่  ถนนเศรษฐกิจ  1  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อที่  7  ไร่  2 งาน 20.8 ตารางวา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ( บ้านบ่อ )  
ตั้งอยู่บริเวณ วัดใหญ่บ้านบ่อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพ้ืนที่เช่าของวัด มีขนาดพ้ืนที่  25 ไร่ 
ระยะห่างจากที่ตั้งเดิม  ( มหาชัย ) 10  กิโลเมตร  ได้เปิดท าการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และพณิชย 
กรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ดังนี้ 
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 -  หลักสูตรปวช.  มี  7  สาขาวิชา    9  สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  7  สาขาวิชา  11   สาขางาน 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
  -  หลักสูตรปวช.  มี  4  สาขาวิชา   ๕   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  3  สาขาวิชา    5   สาขางาน 
3.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  หลักสูตรปวช.  มี  1  สาขาวิชา   1   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  1  สาขาวิชา    1   สาขางาน 
 

หลักสูตร ปวช. วิชาอุตสาหกรรม   
   1.  สาขาวิชาช่างยนต ์
     -  สาขางานยานยนต์ 
     -  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 
    2.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
      -  สาขางานเครื่องมือกล 
    3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
      -  สาขางานโครงสร้าง 
    4.  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
      -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
    5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
      -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์      
     6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
      -  สาขางานก่อสร้าง 
     7.  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
      -  สาขางานสถาปัตยกรรม 
 

ค 



หลักสูตรปวช.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หลักสูตรปวช. พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
  1. สาขาวิชาการบัญชี 
   -  สาขางานการบัญชี  
  2. สาขาวิชาการตลาด   
   -  สาขางานการตลาด  
  3. สาขาวิชาการเลขานุการ 
   -  สาขางานการเลขานุการ  
  4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร Mini English Program 
 

หลักสูตร ปวส. วิชาอุตสาหกรรม   
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

    -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    -  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
  2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
    -  สาขางานเครื่องมือกล 
    -  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 
  3.  สาขาวิชาเทคนิคเชื่อมโลหะ 
    -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) 
  4.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
    -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
    -  สาขางานเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
  5.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
    -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    -  สาขางานระบบโทรคมนาคม 
    -  สาขางานระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี) 
    -  สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
  6.  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
    -  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 
  7.  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
    -  สาขางานสถาปัตยกรรม 
 

หลักสูตรปวส. พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
  1.  สาขาวิชาการบัญชี 
   -  สาขางานการบัญชี 
 



  2.  สาขาวิชาการตลาด 
   -  สาขางานการตลาด 
   -  สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง  (ทวิภาคี) 
  3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    -  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  
   -  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
 

หลักสูตรปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความชัดเจนในการน าสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา ของส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึ่งมี 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาและส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ
(วิทยาลัยสารพัดช่าง) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนที่ 1 รายละเอียด 
มีดังนี ้
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกจ านวน 4 ตัว

บ่งชี้ 
มาตรฐานที่  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

 

 วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยมีแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใต้แผนปฏิบัติการปี 2558 ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

จ าแนกตามตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ดีมาก 
 

ดี พอใช้ 
ต้อง 

ปรับปรุง 

ต้อง 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 

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

 

1.7 - - - 

มาตรฐานที่ 2. ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 

2.1, 2.2, 
2.4,2.3, 
2.5 

- - - - 

มาตรฐานที่ 3. ด้านการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 

จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 

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

- 3.11 - - 

มาตรฐานที่ 4. ด้านการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

4.1 - - - - 

มาตรฐานที่ 5. ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

5.1 5.2 - - - 

มาตรฐานที่ 6. ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 

6.1,6.2 
6.3,6.4 

- - - - 

มาตรฐานที่ 7. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

7.1,๗.๒ - - - - 
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สรุปผลการประเมินตนเองท้ัง 7 มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.87 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.83 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย 
4.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.88 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  มีผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐาน อยู่ในระดับ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

สรุปจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของ 
         ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน   

                             อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน  

                             อาชีวศึกษา(V-NET) ต้ัง แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ      

                      หรือ หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน  

          1 ปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

                           ผู้รับบริการ ที่มตี่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 



 แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1. ต้องมีการศึกษาปัญหาอย่างจริงจัง และพัฒนาตัวบ่งชี้นี้ให้มีผลในปีต่อ ๆ ไป 
 2. ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
 2. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 จุดเด่น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
                            ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 – ไม่มี 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 – ไม่มี 
 3. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 จุดเด่น 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ 
                       การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน 
                              ประเทศและหรือต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 1. จัดท าโครงการ มุ่งม่ันปฏิบัติการและปฏิบัติจริง ให้เกิดผลส าเร็จจนเกิดผลความเสี่ยงลดลงอย่าง
น้อย ๓ ด้าน   
 2.  สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์  
 
 



 4. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 จุดเด่น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  – ไม่มี 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  – ไม่มี 
 5. มาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 จุดเด่น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
                             หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
                              ของครู 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1. สถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนและครูได้น าไปใช้ ในระภาค และระดับชาติ 
 2. ครูต้องท างานวิจัยอย่าจริงจังและถูกต้อง 
  3. ผู้บริหารต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง 
 6. มาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 จุดเด่น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม 
                              การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 
                              ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  – ไม่มี 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 
  – ไม่มี 
 7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จุดเด่น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
จุดที่ควรพัฒนา 
  – ไม่มี 



 แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 
  – ไม่มี 
  

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
จากรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับ

ต้องปรับปรุงกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้และระดับดีแต่ต้องมีการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการ
จัดท าโครงการกิจกรรม และงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 
  1.  แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

    -  แผนงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2.  แผนพัฒนาผู้เรียน 

    -  แผนงานโครงการจัดระบบช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต่ ากว่าเกณฑ์การพ้นสภาพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ 
ส าเร็จการศึกษา 

  3.  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    -  แผนงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา และประเมินผลหลักสูตรสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนาขึ้น  

  4.  แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 
    -  แผนงานโครงการส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนนักศึกษา จัดท าวิจัย  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์  และโครงงานวิทยาศาสตร์   

  5.  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
    -  แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะด้านวิชาชีพเพ่ือชุมชน 
  6.  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
    -  แผนงานโครงการสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่งท่ี ๒ (บ้านบ่อ) 
  7.  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    -  แผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู 
  8.  แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 
    -  แผนงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. ทุกฝ่ายน าผลการประกันคุณภาพไปใช้อย่างจริงจัง 
๒. ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญของการประกันคุณภาพมากขึ้น 
๓. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องใส่ใจในผลการประเมิน และร่วมมือร่วมใจในการพัฒนางาน

ในหน้าที่ให้ก้าวหน้าโดยใช้ผลจาก รายงานการประเมินตนเอง และการประเมินของกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 

 
 

                             นายสาวิทย์  ญาณภิรัต 
                                                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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บทที่  1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
1. ความเป็นมา 
       1.1   ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ตัง้  ขนาด 
 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 927 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

โทรศัพท์ 0-3441-1248 

โทรสาร  0-3441-1185 

Website www.skntc.ac.th 

E-mail  sakorn_tc@hotmail.com 

เนื้อที ่  7 ไรํ 2 งาน 29.8 ตารางวา 

ระยะทาง หํางจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  200  เมตร 

  หํางจากกรุงเทพมหานคร   29  กิโลเมตร 

เขตติดต่อ ทิศเหนือติดถนนเอกชัย หํางจากถนนพระรามท่ี 2 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

  ทิศใต๎ติดถนนสรศักดิ์  หํางจากที่วําการอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 20 เมตร 

  ทิศตะวันออกติดถนนเศรษฐกิจ 1 ตรงข๎ามสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ทิศตะวันตกติดถนนเจษฎา 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคแหํงที่ 2  บริเวณวัดใหญํบ๎านบํอ   ต าบลบ๎านบํอ   อ าเภอเมือง   

จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นพื้นที่เชําของวัด มีขนาดพื้นที่ประมาณ 25 ไรํ   ระยะหํางจากที่ตั้ง  

เดิม 10 กิโลเมตร 
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1.2  สภาพชุมชน  แผนที่ตั้งวิทยาลัย 

1.2  สภาพชุมชน  แผนที่ตั้งวิทยาลัย 
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1.3 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร1.3 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนชํางไม๎สมุทรสาคร เริ่มเปิดท าการสอนตั้งแตํ วันที่ 17  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2481  โดยเริ่มเปิดสอนในรายวิชาชํางไม๎กํอสร๎าง ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการชําง
สมุทรสาคร   โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร   และได๎รับการยกฐานะขึ้นเป็น  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  1  เมษายน  2524 ในปีการศึกษา 
2545  กรมอาชีวศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎มีนโยบายให๎สถานศึกษารวมกลุํมกัน 2 -
3 จังหวัด จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจัดอยูํในกลุํมสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5    

 

ประวัติการจัดการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2481-2487 เปิดท าการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนต๎น หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบชั้น
ประถมปีที ่4 ทั้งท่ีอยูํประจ าและไปกลับ 

ปีการศึกษา 2495-2501 เปิดขยายท าการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  

 รับนักเรียนที่จบชั้นอาชีวศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าเรียน 

ปีการศึกษา 2502 เปิดสอนหลักสูตรเป็น 3 ชั้นปี รับนักเรียนที่เรียนจบ ป.4 เข๎าเรียนอาชีวศึกษา
ตอนต๎น และนักเรียน ม.3 เข๎าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2503 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนการชํางสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา 2504-2516 เปลี่ยนแผนการศึกษาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข๎าเรียนในชั้น ม.
ศ. 1-3 สาขาอาชีพ หลักสูตร 3 ปี และรับนักเรียนที่จบชั้น ม.ศ. 3  

เข๎าเรียนในชั้น ม.ศ. 4-6 สายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี 

ปีการศึกษา 2517 เปิดสอนแผนกชํางยนต์ และดีเซลรับนักเรียนจบ ม.ศ.3  เข๎าเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2518 เปิดสอนแผนกวิชาชํางเชื่อมโลหะแผํน เปลี่ยนแผนการศึกษา รับนักเรียนจบ 

ม.ศ. 3 เข๎าเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 2 ปี รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) อีก 1 ปี 

ปีการศึกษา 2520 เปิดสอนแผนกชํางไฟฟูาก าลัง เพ่ิมอีก 1 แผนก 

ปีการศึกษา 2522 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา 2523 เปิดสอนแผนกชํางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมอีก 1 แผนก 

ปีการศึกษา 2524        เริ่มใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 ก าหนดให๎รับนักเรียนที่จบชั้น    

                                     ม.3 เข๎าเรียนตามหลักสูตร ปวช. 3 ปี 
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ปีการศึกษา 2524 เลื่อนฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา 2525   เปิดสอนแผนกพณิชยการ เพ่ิมอีก 1 แผนก 

ปีการศึกษา 2527 เริ่มใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527 

ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกชํางกํอสร๎าง 

ปีการศึกษา 2530 เริ่มใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 

ปีการศึกษา 2531 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา 2532  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกชํางยนต์ และแผนก
การตลาด 

ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ. 2533 

ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการบัญชี 

ปีการศึกษา 2536 เริ่มใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2536 

ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนแผนกชํางกลโรงงาน เพ่ิมอีก 1 แผนก และเปิดสอนในระดับ 

                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกชํางไฟฟูาก าลัง 

ปีการศึกษา 2538 เริ่มใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 

ปีการศึกษา 2538 เริ่มใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2538 แผนกชําง
กลโรงงาน ชํางไฟฟูาก าลัง รับนักเรียนจบชั้น ม.3 เข๎าเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) แผนกเทคนิคโลหะ แผนกชํางเทคนิคการผลิต 

ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคีทุกแผนก 

ปีการศึกษา 2540  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามข๎อตกลง
ระหวํางกรมอาชีวศึกษา กับกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องความรํวมมือในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนนายสิบทหารบกระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2540 

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกชํางยนต์ 
แผนกชํางเทคนิคการผลิต แผนกชํางไฟฟูาก าลัง แผนกชํางอิเล็กทรอนิกส์ แผนกการ
บัญชี แผนกการตลาด 

ปีการศึกษา 2545 เริ่มใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนสาขาวิชาใหมํในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                             สาขาวิชาประมงทะเล  และ  สาขาวิชาตํอเรือโลหะ 

ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนสาขาวิชาใหมํในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปีการศึกษา 2549 -  เปิดสอนสาขาวิชาใหมํในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      สาขาวิชาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ 

   -  เปิดสอนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแตํงภายใน  ระดับปวช. โดยความรํวมมือ  
                                  กับสถานประกอบการ คือ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเทค  จ ากัด  โดยเรียนในระบบ           
                                   โรงเรียนโรงงาน 

ปีการศึกษา 2552          สาขาประมงทะเลเปลี่ยนการเรียนอยูํกับวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา 2553   เปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ปีการศึกษา 2554          เปิดสอนสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ปีการศึกษา 2555         เปิดสอนสาขาวิชาใหมํในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     สาขางานธุรกิจค๎าปลีก(ทวิภาคี)โดยความรํวมมือกับบริษัทแมคไทย จ ากัด 
     สาขางานเทคนิคเชื่อมโลหะ(ทวิภาคี)โดยความรํวมมือกับบริษัทเพรสซิเด็นท์    
                               ออฟฟิศ   เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

ปีการศึกษา 2557  เปิดสอนสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
    เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรี 
    เปิดสอนสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ระดับ ปวช. 

ปี   พ.ศ. 2481 ชํางกํอสร๎าง 
2517 ชํางยนต์ 
2518 ชํางเชื่อมโลหะแผํน 
2520 ชํางไฟฟูา 
2523 ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 
2525 พณิชยการ 
2536 ชํางกลโรงงาน 
2548 สาขางานประมงทะเลเบื้องต๎น(ปัจจุบันเป็นสาขาของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร) 
2548 สาขางานตํอเรือโลหะการ 
2549 สาขาเครื่องเรือนและตกแตํงภายใน (โรงเรียน-โรงงาน) 
2553 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2557 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 
 

ระดับ ปวส. 
 

ปี   พ.ศ. 2527 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง (สาขาวิชาการกํอสร๎าง) 
2531 แผนกวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป) 
2532 แผนกวิชาชํางยนต์ (สาขาวิชาเครื่องต๎นก าลัง) 
2532 แผนกวิชาพณิชยการ (สาขาการตลาด) 
2533 แผนกพณิชยการ สาขาการบัญชี (ภาคค่ า) 
2535 แผนกวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ (ไมโครคอมพิวเตอร์) 
2536 แผนกวิชาชํางยนต์ (สาขาเทคนิคยานยนต์) 
2536 แผนกพณิชยการ สาขาการบัญชี (ภาคปกติ) 
2536 แผนกวิชาชํางไฟฟูา (สาขาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ) 
2538 แผนกวิชาชํางเชื่อมโลหะ (สาขาเทคนิคโลหะ) 
2538 แผนกวิชาชํางกลโรงงาน (สาขาเทคนิคการผลิต) 
2539 แผนกวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาสื่อสาร) 
2540 แผนกวิชาพณิชยการ (สาขาการตลาด) ภาคค่ า 
2548 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2549 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ) 
2554 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
2557 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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วิสัยทัศน์ 
มุํงม่ันจัดการศึกษาด๎านวิชาชีพให๎ได๎มาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะความช านาญในวิชาชีพน าไปใช๎ในการประกอบ อาชีพ

อยํางมีมาตรฐานสากล 
๒. ประสานความรํวมมือ หนํวยงานทางการศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่น และสถานประกอบการ เพ่ือรํวมพัฒนา

ก าลังคน ทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพ 
๓. เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาด๎านวิชาชีพ อยํางทั่วถึง เทําเทียม และตํอเนื่อง 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน การสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕. สํงเสริม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ตํอชุมชน และสังคม 
๖. พัฒนาผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นคนดี มีคุณภาพ และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

ยุทธศาสตร์  
1. จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยูํในสังคมอยํางมีความสุข 
2. การสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพให๎กับประชาชนอยํางท่ัวถึงและหลากหลาย 
4. การเรํงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สํงเสริมการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม และประเทศชาติ   
6. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาตํอ ฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองตํอการประเมินคุณภาพ 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์  ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข  

1. พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องความต๎องการของท๎องถิ่นและสภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน 
ภายในประเทศและสากล 

2. ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เน๎นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถปฏิบัติงานได๎จริงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3.  สํงเสริมและพัฒนาสูํการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม  
4.  สร๎างแรงจูงใจเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียน มีคํานิยม และทัศนคติที่ดีในการท าความดี 
5.  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพ่ืออยูํในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางมีความสุข 
6.  น าความรู๎ด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน 
7.  จัดศูนย์บริการทางด๎านวิชาชีพให๎นักเรียนน าความรู๎ ทักษะ อาชีพน ามาใช๎ในการบริการออกชํวยเหลือ

สังคม 
8. ปรับปรุงวิธีการ วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงโดยเน๎นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคุณธรรม 

จริยธรรม 
9. สร๎างความเข๎มแข็งให๎แตํละสาขาวิชาโดยการพัฒนาและฝึกอบรม 

10. พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยใช๎จิตอาสา 
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ยุทธศาสตร์ข้อ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรวมทั้งภาครัฐและเอกชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

2. จัดอาชีวศึกษารํวมกับภาครัฐและเอกชน 
3. พัฒนาและเผยแพรํงานของศูนย์ข๎อมูลก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
4. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสํวนเพื่อใช๎ในการจัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ข้อ 3 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย  

1. พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับการศึกษาตํอ และรองรับตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ประชาชนได๎ศึกษาตามอัธยาศัย 
3. สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ทางเทคโนโลยี ด๎านวิชาการ และการด าเนินชีวิต 
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเรียนการสอนในภาษาที่ 2 และ 3 เพ่ือการสื่อสาร  
5. ส ารวจความต๎องการของผู๎เรียนเป็นฐานข๎อมูลในการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย 
6. ปรับกระบวนการเรียนการสอนและสร๎างงานวิจัยทางการศึกษาให๎เหมาะสมกับหลักสูตรที่หลากหลาย 
7. สร๎างความเข๎มแข็งของแผนก สาขาวิชาตําง ๆ เพื่อรองรับผู๎เรียน 
8. ระดมทุนการศึกษาจากหนํวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
9. สร๎างอาชีพให๎กับประชาชนโดยจัดหลักสูตรระยะสั้นให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ข้อ 4 การเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยํางมีประสิทธิภาพตรวจสอบได๎ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานตามหลัก PDCA  
4. สํงเสริมการท างานรํวมกันตามระบอบประชาธิปไตย 
5. น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร์ข้อ 5 ส่งเสริมการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ  

1. สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษา 
2. จัดทีมวิจัยแตํละสาขาวิชา กลุํมวิชา 
3. พัฒนานักวิจัยรุํนเยาว์ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส 
4. บูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการพัฒนาท๎องถิ่น 
5. สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบตัิและวิจัยรํวมกับชุมชน สาขาวิชา ภาคการผลิตและบริการ 
6. สนับสนุนการปลูกจิตส านึกภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสร๎างความเข๎มแข็งกองทุนหมูํบ๎าน 
7. ตั้งศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จัดหลักสูตรพิเศษและฝึกอบรม 
9. รํวมมือกับผู๎น าท๎องถิ่น ผู๎น าศาสนา ประชาชน และผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย และ

นวัตกรรม 
10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให๎สอดคล๎องกับแผนการศึกษาของชาติ 
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ยุทธศาสตร์  ข้อ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

1. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สํงเสริมสนับสนุนจัดหาทุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
3. จัดฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู๎ให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
4. ก าหนดให๎มีต าราหลักแตํละรายวิชา 
5. สนับสนุนการพัฒนาการเขียนต ารา การพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนและการเรียนระบบ E – learning  
6. สร๎างระบบเครือขํายภายในให๎สามารถเชื่อมตํอกับระบบเครือขํายการศึกษาภายนอกได๎เพ่ือประโยชน์ตํอ

การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
7. สนับสนุนแตํละสาขาวิชาให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการอยํางน๎อย 1 เรื่อง และท าวิจัยรํวมของครู 

นักเรียน และผู๎เชี่ยวชาญในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ข้อ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ 

1. พัฒนาทุกตัวบํงชี้ให๎ผํานเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับดี 
2. พัฒนาตัวบํงชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
3. เรํงรัดการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
4. สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล หนํวยงาน สาขาวิชา และ

วิทยาลัย 
5. สํงเสริมให๎มีอบรมพัฒนาด๎านการประกันคุณภาพแกํบุคลากรในสถานศึกษา 

 

การวิเคราะห์ SWOT ระดับสถานศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีความพร๎อมความสามารถ 
2. สถานที่ตั้ง การคมนาคมสะดวก 
3. จ านวนผู๎เรียน มีจ านวนมาก 
4. มีงบประมาณเพียงพอ 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลาย 
6. ได๎รับการยอมรับจากชุมชนในการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. สถานศึกษาแยกเป็น 2 แหํง ขาดความคลํองตัวในการบริหารจัดการ 
๒. ขาดมาตรฐานในการประเมินบุคลากร 
๓. หลักสูตรมีการพัฒนาไมํครอบคลุม 
๔. ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
๕. อาคารเรียนไมํเพียงพอ 
๖. สภาพแวดล๎อมภายในวิทยาลัยมีที่นั่งพักผํอนไมํเพียงพอ 
๗. นักเรียนซึ่งเป็นตัวปูอนเข๎าเรียนขาดคุณภาพ 
๘. สถานที่คับแคบ 
๙. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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๑๐. นักเรียน นักศึกษาไมํสามารถสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษได๎ 
๑1. การแก๎ปัญหาออกกลางคันยังไมํมีประสิทธิภาพ 
๑2.  กระบวนการจัดซื้อมีความลําช๎า 
๑3. ปัญหาที่ตั้งของสถานศึกษา ในเมือง และนอกเมือง มีผลตํอจิตใจของผู๎เรียน 
14. ปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายใน 
๑5. ขาดความชัดเจนในการบริหารงานโครงการ 

โอกาส (Opportunities) 
 

1. ชุมชนให๎การสนับสนุนด๎านครุภัณฑ์การจัดการเรียน การสอน 
2. มีโอกาสในการจัดการศึกษาให๎ชาวตํางด๎าว 
3. สามารถระดมทุนการศึกษาจากภายนอก 
4. มีอาชีพที่หลากหลาย เกษตร  ประมง และธุรกิจบริการ 
5. สภาพเศรษฐกิจดี 
6. มีการเพ่ิมประชากรจากถิ่นอ่ืน 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. สิ่งแวดล๎อมภายนอกอยูํใกล๎สถานเริงรมย์ 
2. หลักสูตรอาชีวศึกษาไมํเอ้ือตํอการศึกษาตํอ 
3. การย๎ายถิ่นฐานของผู๎ปกครองท าให๎มีอุปสรรคตํอการติดตํอสื่อสาร 
4. ผู๎ปกครองมีคํานิยมในการเลือกสาขาวิชาให๎นักเรียนในบางสาขาวิชา ท าให๎บางสาขาวิชามีผู๎เรียนจ านวน

น๎อย 
5. การสื่อสารกับคนตํางด๎าว 

 

พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1.  จัดและสํงเสริมการอาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสูํสากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให๎ทั่วถึง เสมอภาค 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
5.  สร๎างเครือขํายความรํวมมือและการมีสํวนรํวม 
6.  วิจัย สร๎างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู๎ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
7.  สํงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให๎เป็นเลิศ 
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ปรัชญาวิทยาลัย 
เกํง ดี มีงานท า น าชีวิตสูํความส าเร็จ 
 

อัตลักษณ์ 
ผู๎ส าเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

เอกลักษณ์ 
สร๎างคนดีมีงานท า 
 

ค าขวัญ 
หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน คิดค๎นเทคโนโลยี 
 

จุดเน้น จุดเด่น 
บริการวิชาชีพ วิชาการ สูํสังคม 
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1.4 สภาพปัจจุบัน 
         จ านวนนักเรียน  ครู  บุคลากร  อาคาร  สถานที่ 
 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร     
ข้อมูลบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ต าแหน่ง 
จ านวน ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.2 คศ.3 คศ.4 

เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตรี 
1.ผู๎บริหาร 5   5 2   2   1     3 2   

รวมผู้บริหาร 5 0 5 2 0 2 0 1 0 0 3 2 0 

ต าแหน่ง 
 จ านวน   ระดับต าแหน่ง  ระดับการศกึษา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

2.ข๎าราชการครผูู๎สอน              
   - สาขาวิชาเครื่องกล 8   8 2   5   1     2 6   
   - สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ 4   4     4         1 3   
   - ครูผู๎ชํวยสาขาวิชา
เครื่องมือกลฯ 

2   2 2               2   

   - สาขาวิชาโลหะการ 4   4     2   2       4   
   - ครูผู๎ชํวยสาขาวิชาโลหะ
การ 

1   1 1               1   

   - สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 6 1 7 1 1 4   1     1 6   
   - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 8 2 10 1   5 2 2     3 7   
   - สาขางานกํอสร๎าง 1   1         1       1   
   - ครูผู๎ชํวยสาขางาน
กํอสร๎าง 

2   2                 2   

   - สาขางานสถาปตัย ์ 2   2     1   1     1 1   
   - พณิชยกรรม/
บริหารธรุกิจ 

4 14 18 1 1 2 6   8   8 10   

   - ครูผู๎ชํวยพณิชยกรรม/
บริหารธรุกิจ 

  1 1 1               1   

   - กลุํมวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3   3     3           3   
   - แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์   9 9   3   2   4   4 5   
   - ครูผู๎ชํวยแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ 

1 3 4 1 3             4   

   - สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2   2 1         1   1 1   

   - ครูผู๎ชํวยสาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 1 2 1 1           1 1   

รวมข้าราชการครูผู้สอน 49 31 80 12 9 26 10 8 13 0 22 58 0 

          
ข๎อมูลจากงานบุคลากร 

         
ณ วันท่ี  30  เมษายน  2559 
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วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร     
ข้อมูลบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ต าแหน่ง 
จ านวน ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตรี 
3. บุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 38ค.(2) 

                          

    - เจ๎าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

  1 1                 1   

    - เจ๎าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

  1 1                   1 

    - เจ๎าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน 

  1 1                   1 

รวมบุคลากรทางการศกึษา
มาตรา 38ค.(2) 

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

4.ลูกจ๎างประจ า                           
   - หัวหน๎าหมวดสถานท่ี 1   1                   1 
   - หัวหน๎าหมวดรถยนต ์                           
   - ผู๎ชํวยชํางไม๎ขยายแบบ 1   1                   1 
   - พนักงานพัสดุ ช้ัน 3                           
   - พนักงานพิมพ์ดี ช้ัน 2 1   1                   1 
   - พนักงานขับรถยนต ์ 2   2                   2 
   - ยาม 1   1                   1 
   - คนงาน   1 1                   1 
   - นักการภารโรง   1 1                   1 

รวมลกูจ้างประจ า 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
5.พนักงานราชการ                           
   - พนักงานราชการคร ู 1 1 2                 2   

รวมพนักงานราชการคร ู 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
6.ลูกจ๎างช่ัวคราว                           
   - เจ๎าหน๎าท่ี 1 34 35                 8 27 
   - คนงาน/ยาม/พนักงาน
ขับรถ 

6 4 10                   10 

รวมลกูจ้างชั่วคราว 7 38 45 0 0 0 0 0 0 0 0 8 37 
7.ครูจ๎างสอน                           
   - ครูพิเศษสอน 31 20 51                 51   

รวมครจู้างสอน 31 20 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 
รวมท้ังสิ้น 99 95 194 14 9 28 10 9 13 0 25 122 47 

          
ข๎อมูลจากงานบุคลากร 

         
ณ วันท่ี  30  เมษายน  2559 
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จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ประเภท/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 

รวม
ทั้งสิ้น 

ปวช. ปวส. 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
สาขางานยานยนต ์ 87 68 53 208 19 20 39 247 
สาขางานยานยนต ์( ทวิ ) 87 54 42 183    183 
สาขางานเครื่องกลอตุสาหกรรม (ทวิ) 25 7 22 54    54 
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิ)     24 20 44 44 
สาขางานเครื่องมือกล 117 90 73 280 33 25 58 338 
สาขางานเครื่องมือกล (ทวิ) 40 20 24 84 27 17 44 128 
สาขางานโครงสร๎าง 82 29 25 136    136 
สาขางานโครงสร๎าง ( ทวิ ) 24 7 12 43    43 
สาขาวิชาเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิ)     29 21 50 50 
สาขางานไฟฟูาก าลัง 122 77 62 261 - 16 16 277 
สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิ) - - 6 6    6 
สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ      23 6 29 29 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 88 52 63 203    203 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิ) - - 12 12    12 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 42 - - 42 28 15 43 85 
สาขางานระบบโทรคมนาคม - - 19 19 22 15 37 56 
สาขางานระบบโทรคมนาคม (ทวิ)     17 - 17 17 
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ทวิ)     - 10 10 10 
สาขางานการกํอสร๎าง 82 61 36 179    179 
สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง     8 7 15 15 
สาขางานสถาปตัยกรรม 27 8 12 47 6 - 6 53 
ประเภทวิชาพณิชยการ         
สาขางานการบญัช ี 192 92 130 415 60 63 123 537 
สาขางานการขาย/ตลาด 121 76 57 254 23 29 52 306 
สาขางานการจดัการและธุรกจิค๎าปลีก( ทวิ )     26 16 42 42 
สาขางานการเลขา 41 26 25 92    92 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 96 91 307    307 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Mini 20 22 35 77    77 
พัฒนาเว็บฯ     42 18 60 60 
คอมพิวเตอร์กราฟิก     - 11 11 11 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         
สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 33 20 - 53 23 16 39 92 

รวมท้ังสิ้น 1,350 805 799 2,954 410 325 735 3,689 
ข๎อมูล  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม 2558 
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จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ระดับ ปวส.เทียบโอน 

 
ประเภท/สาขาวิชา 2558 รุ่น 22 2557 รุ่น 21 2557 รุ่น 20 2554 รุ่น 15 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
ไฟฟูาก าลัง ไฟฟูาก าลัง 7 - 7 - - - - - - - - - 

ติดตั้ง - - - - - - 11 - 11 - - - 
เครื่องเย็น - - - - - - - - - 1 - 1 

การกํอสร๎าง ชส 18 3 21 10 1 11 10 - 10 - - - 
 บริหาร ตลาด - 11 11 1 12 13 2 6 8 - - - 

  คอมฯ(กราฟฟิก) 7 8 15 - - - 2 7 9 - - - 
  การจัดการฯ 1 18 19 - - - 1 3 4 - - - 

รวมท้ังสิ้น 33 40 73 11 13 24 26 16 42 1 - 1 
ข๎อมูล  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม 2558 
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จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 

ประจ าปีการศกึษา 2558 

ประเภท/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558 

รวมท้ังสิ้น ปวช. ปวส. 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
สาขางานยานยนต ์ 78 66 51 195 18 20 38 233 
สาขางานยานยนต ์( ทวิ ) 66 52 41 159    159 
สาขางานเครื่องกลอตุสาหกรรม (ทวิ) 20 7 22 49    49 
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิ)     22 20 42 42 
สาขางานเครื่องมือกล 98 84 71 253 33 25 58 311 
สาขางานเครื่องมือกล (ทวิ) 31 18 23 72 27 17 44 116 
สาขางานโครงสร๎าง 58 25 22 105    105 
สาขางานโครงสร๎าง ( ทวิ ) 17 7 13 37    37 
สาขาวิชาเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิ)     29 21 50 50 
สาขางานไฟฟูาก าลัง 71 74 60 205    205 
สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิ) 25 - 6 31    31 
สาขางานติดตั้งไฟฟูา     - 15 15 15 
สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ      21 6 27 27 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 69 49 61 179    179 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิ) - - 12 12    12 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 39   39 26 15 41 80 
สาขางานระบบโทรคมนาคม     21 15 36 36 
สาขางานระบบโทรคมนาคม (ทวิ)    19 16 - 16 35 
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ทวิ)     - 10 10 10 
สาขางานการกํอสร๎าง 51 60 35 146    146 
สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง     6 7 13 13 
สาขางานสถาปตัยกรรม 19 6 11 36 6 - 6 42 

 
ข๎อมูล  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  2558 
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จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ประเภท/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 

รวมท้ังสิ้น ปวช. ปวส. 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชาพณิชยการ         
สาขางานการบญัช ี 177 89 126 392 48 63 109 503 
สาขางานการขาย/ตลาด 99 72 54 225 19 29 48 273 
สาขางานการจดัการและธุรกจิค๎าปลีก ( ทวิ )     19 16 35 35 
สาขางานการเลขา 37 27 25 89    89 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 93 90 283    283 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Mini 16 20 35 71    71 
พัฒนาเว็บฯ     40 18 58 58 
คอมพิวเตอร์กราฟิก     - 11 11 11 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         
สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 28 19 - 47 17 16 33 80 

รวมท้ังสิ้น 1,099 768 777 2,644 368 324 692 3,336 
 

ข๎อมูล  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  2558 
 

 
จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 

ระดับ ปวส.เทียบโอน 
ประเภท/สาขาวิชา 2558 รุ่น 23 2557 รุ่น 22 2557 รุ่น 21 2557 รุ่น 20 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
ไฟฟูาก าลัง ไฟฟูาก าลัง 6 - 6 7 - 7 - - - - - - 

ติดตั้ง - - - - - - - - - - - - 
เครื่องเย็น - - - - - - - - - - - - 

การกํอสร๎าง ชส 6 - 6 16 3 19 10 1 11 2 - 2 
 บริหาร ตลาด 1 7 8 - 11 11 1 12 13 1 2 3 

  คอมฯ(กราฟฟิก) - 7 7 7 8 15 - 1 1 - - - 
  การจัดการฯ 3 6 9 1 18 19 - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 16 20 36 61 40 71 11 14 25 3 2 5  
 

ข๎อมูล  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  2558 
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โครงสร้างการบริหารวทิยาลัย   

 เพ่ือให๎การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บุคลากรได๎รํวมคิดรํวมท ารํวม
ประเมินผล รํวมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร๎างการบริหารงาน ปี
การศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานครูที่ปรึกษา 
นายสมเกียรติ  ภูมิชยัสุวรรณ 

งานปกครอง 
นายภิญโญ  ปิยะกุล 

งานแนะแนวอาชีพและ 
จัดหางาน 

นางสาวสุภาพร  วงศ์เรียน 

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
นางวาสนา  ปาลรังษี 

งานโครงการพิเศษและ 
การบริการชุมชน 

นายพรมงคล  วรนาม 

 

งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ 
นายสมศักดิ์   ทับทัน 

 
งานความรํวมมือ 

นายววิัฒน์  มงคลเพ็ชร์ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ ์

นางสาววาสนา  ดิสสร 

งานประกันคุณภาพ 
นางสาวมุกดา  วงศา 

งานสํงเสริมผลิตผลการค๎าและ
ประกอบธุรกิจ 

นางดารณี  นามีผล 

งานบัญชี 
นางสาวนารีรัตน์  ทองมั่ง 

 
งานพัสด ุ

นายอนุสรณ์ จารุฑีมฆัมพร 

งานบริหารทั่วไป 
นางสาวศิริรัรัตน์  เมฆสุวรัตน์ 

 
งานบุคลากร 

นางศรีสุดา  จันทร์ศร 
 

งานอาคารสถานที ่
นายสุวัฒน์  มํวงเขียว 

งานทะเบียน 
นายศิลป์ชัย  ทรงศิริโสภิณ 

 
งานประชาสัมพันธ ์

นายเชรษฐ์นรินทร์  จุํนเกต ุ
 

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

นายมาโนชญ์  เผ่ือนโภคา 
งานวัดผลและประเมินผล 

นางเพ็ญศรี  วงศืแสนเจริญดี 

งานวิทยบริการและหอ๎งสมุด 
นางนันทวัน  ชุํมแจ๎ง 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ว่าที่ ร.ต.วันชยั  รัชตะสมบูรณ์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายกนกศักดิ์  มธุิโต 

รองผู๎อ านวยการ 
ฝุายบริหารทรัพยากร 
นายสมศักดิ์  สังข์แก๎ว 

รองผู๎อ านวยการฝุายแผนงานและ
ความรํวมมือ 

นายบุญธรรม์    บุญเลี้ยง 

รองผู๎อ านวยการฝุายพัฒนา
การศึกษา 

นายพุทธพร   ปราโมทย ์

รองผู๎อ านวยการฝุายวิชาการ 
นายไวยโรจน์   โกบประยูร 

สาขางาน 
นายพันธ์ศักดิ์  บุญปก  
นายชูชาต ิ     ทัฬหพัชรกุล  
นายประดิษฐ์  ดีกระจาํง  
นายสวง        ชุํมแจ๎ง 
นางพวงทิพย ์ อิ่มธนบัตร  
นายชาตรี     ศรีคงแก๎ว 
นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล 
นายบุญสืบ   โพธิ์ศรี 
นางพรรษชล  พึ่งสุนทรศิริมาศ 
นายภิญโญ    ปิยะกุล 
นายวินยั       รํมบารม ี
นางสังวาลย์   อยูํทรง 
นางวรรณี      ชิดเชื้อวงศ์ 
นายเมธัญ      เทียมถนอม 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายวษิณุ  ค๎อสุวรรณดี 

งานแผนและงบประมาณ 
นายสมเกียรติ  นันทรัตนพงศ์ 

งานการเงิน 
นางวรรณา  ทรงศิริโสภิณ 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายสาวิทย์   ญาณภริัต ิ

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
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1.5 งบประมาณปี 2558 – 2559 
  

การจัดสรรงบประมาณ  2558 – 2559  ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 

ประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณ 
รายการ ปีงบประมาณ  2558 ปีงบประมาณ 2559 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
       1.1.1  งบบุคลากร 
              1) พนักงานราชการ   
       1.1.2  งบด าเนินงาน 
              1) คําตอบแทน 
              2) คําใช๎สอย 
              3) คําวัสด ุ
              4) คําสาธารณูปโภค 
       1.1.3  งบลงทุน  
              1) คําครุภัณฑ์ 
       1.1.4  งบเงินอุดหนุน 
              1) คําใช๎จํายตํอนักเรียน 
              2) สิ่งประดษิฐ์คนรุนํใหมํ          

 
 
 

220,120 
 

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

 
 
 

14,003,955 
- 
 
 

 
 
 

0.45 
 

38.03 
10.92 
12.00 

9.60 
 
 
 

28.98 

 
 
 

487,308 
 

22,190,670 
5,400,760 
6,330,000 
5,840,000 

 
12,070,200 

 
15,205,680 

- 

 
 
 

0.72 
 

32.86 
7.99 
9.37 
8.64 

 
17.87 

 
22.51 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,319,035 67,524,618 
 

ประมาณการรายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา 
รายการ ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

1. รายรับจากนักศึกษา 11,019,000 16,638,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,019,000 16,638,000 

 

ประมาณการรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ  2558 ปีงบประมาณ 2559 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1  งบบุคลากร 
    1.2  งบด าเนินงาน 
    1.3  งบลงทนุ  
2. แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. แผนงานวิจัยนวัตกรรม 

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

874,000 
238,000 

 
45.05 
45.75 

8.41 
0.60 
0.16 

 
64,101,602 
69,762,334 
12,070,200 

200,000 
548,000 

 
43.70 
47.56 

8.22 
0.13 
0.37 

รวมทั้งสิ้น 144,933,282 146,682,136 
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1.6 เกียรติยศชื่อเสียงที่ได้รับ 
 

ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

1 8 มกราคม 2554 การแขํงขัน “ โบว์ลิ่งวันครูสาคร”  
2554 

ถ๎วยรางวัล  ชนะเลิศ   
ประเภทบุคคลชาย 

2 8 มกราคม 2554 การแขํงขัน “ โบว์ลิ่งวันครูสาคร”  
2554 

ถ๎วยรางวัลพิเศษ 

3 19 มกราคม –  
1กุมภาพันธ์ 2554 

ถุงอบขาเพ่ือสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํระดับ
ภาค ณ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ของ
แผนกสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

4 3 กุมภาพันธ์2554 การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนว
ใหมํให๎มีความทันสมัยในสาขาคหกรรม
ศาสตร์   “การฝึกอบรมเทคนิคการ
ถํายภาพ” 

โลํเกียรติยศ    
รางวัลทีมชนะเลิศ   อันดับ  1 

5 28 กุมภาพันธ์ 
2554 

เข๎ารํวมโครงการมหกรรม     2010 
โรงพยาบาลบ๎านแพ๎ว  (องค์การมหาชน) 

เกียรติบัตร  ได๎มีสํวนรํวมในการเข๎า
รํวมงานมหกรรม BEAT 2010   
ณ โรงพยาบาล บ๎านแพ๎ว  (องค์การ
มหาชน) 

6 2พฤษภาคม 2554 การแขํงขันเซปัคตะกร๎อสาครลีก 2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเยาวชนหญิง 

7 25 พฤษภาคม
2554 

เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 
ประจ าปี 2553 

เกียรติบัตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รํวมกับองค์การสถานศึกษาพอเพียง 

8 25 - 27  
พฤษภาคม 2554 

เก๎าอ้ีปรับระดับเป็นบันได จาก 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลระดับดีเดํน วช. รํวมกับ สอศ. 
ประกวดผลงานวิจัยเครือขําย
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา การวิจัย
และเครือขํายนวัตกรรมสาย
อาชีวศึกษา ปี 2554 ครั้งที่ 2      
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

9 27 พฤษภาคม
2554 

เก๎าอ้ีปรับระดับเป็นบันได  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลระดับดีเดํน ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 

10 27 พฤษภาคม 
2554 

เก๎าอ้ีปรับระดับเป็นบันได  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลระดบัดีเดํน การประกวดผลงาน
ประดิษฐ์คิดค๎น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยและเครือขําย
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจ าปี 
2554 
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

10 29 พฤษภาคม  
๒554 

การแขํงขันเซปัคตะกร๎อสาครลีก 2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
ระดับเยาวชนชาย  อายุ 18 ปี 

11 24 มิถุนายน 
 ๒๕54 

เครื่องอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย์  บันทึกข๎อความ ขอให๎ทางวิทยาลัย
รายงานผลการด าเนินงานตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๖๐๗/๓๘๑๒ 

12 1 กรกฎาคม 2554 โครงการเสริมสร๎างความพร๎อมแกํ
ท๎องถิ่นหลักสูตร “กระบวนการ
เสริมสร๎างผู๎น านักประชาธิปไตยแบบมี
สํวนรํวม” 

เกียรติบัตรของวุฒิสภา 

13 14 สิงหาคม2554 การแขํงขันเรือไฟฟูาบังคับวิทยุ รุํนความ
ยาวไมํเกิน 20 เซนติเมตร งานอาชีว
มหัศจรรย์สานศิลป์แผํนดินแมํ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

14 22กันยายน 2554 การมีสํวนรํวมในกิจกรรมความ
รับผิดชอบตํอสังคม โครงการสํงเสริมให๎
เป็นผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคม
ยอมรับอยํางยั่งยืน(CSR-DIW 2554) 

เกียรติบัตรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรํวมกับสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

15 1 – 4  
ธันวาคม 2554 

งาน SIIF 2011 Seoul International 
Invention Fair 2011 ประเทศเกาหลี 

รางวัล Silver Prize เก๎าอ้ีปรับระดับ 
 

16 29 ธันวาคม 2554 การเข๎ารํวมกิจกรรมศูนย์ปรึกษา
ประหยัดพลังงานหอการค๎าจังหวัด
สมุทรสาคร งาน สมุทรสาคร EXPO 
2011 

เกียรติบัตรจากหอการค๎า 
จังหวัดสมุทรสาคร 

17 ประจ าปี   2554 การแขํงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน   ประจ าปี   2554 

ถ๎วยรางวัลชนะเลิศ   

18 8 มกราคม  2555 การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทยระดับภาค 
ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2554 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. 

19 8  มกราคม 2555 การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทยระดับภาค 
ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2554 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
ระดับ ปวส. 

20 20 มกราคม2555 ศูนย์พักพิงให๎ผู๎ประสบอุทกภัย ประกาศเกียรติคุณจาก 
จังหวัดสมุทรสาคร 
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

21 18 กุมภาพันธ์ 
2555 

เก๎าอ้ีอเนกประสงค์  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
ตํอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ระดับภาค ภาคกลาง  
ประจ าปีการศกึษา 2554 

22 11 มีนาคม 2555 เก๎าอ้ีอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาตํอยอดนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

ได๎รับรางวัล ชนะเลิศผู๎ทรงคุณวุฒิ  
(Honor Award) การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํและการ
แขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา 2554 

23 11 มีนาคม 2555 เก๎าอ้ีอเนกประสงค์  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํและการ
แขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา 2554  

24 19 มีนาคม 2555 การแขํงขันหุํนยนต์อาชีวศึกษา รอบ
คัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2554 

เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ทีม 
Samutsakhon 3 วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

25 19 มีนาคม 2555 การแขํงขันหุํนยนต์อาชีวศึกษา รอบ
คัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2554 

เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ทีม 
Samutsakhon 2 วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

26 2 - 5  
กุมภาพันธ์ 2555 

บันไดปรับระดับขาตั้งได๎ ประกาศนียบัตร แสดงความขอบคุณ
ที่ให๎ความรํวมมือในการแสดงผลงาน
ประดิษฐ์คิดค๎นงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี 2555 

27 2 - 5  
กุมภาพันธ์ ๒555 

อุปกรณ์ปรับระดับขาตั้งบันได ประกาศนียบัตร แสดงความรํวมมือ
ในการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค๎น
งาน “วันนักประดิษฐ์”  
ประจ าปี 2555 

28 2 - 5  
กุมภาพันธ์ ๒555 

เครื่องบีบอัดกระป๋อง ประกาศนียบัตร แสดงความขอบคุณ
ที่ให๎ความรํวมมือในการแสดงผลงาน
ประดิษฐ์คิดค๎นงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี 2555 
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

29 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญเงิน 
เครื่องถอดแบริ่ง 

30 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญทองแดง 
เครื่องฉายภาพ 3 แกน ควบคุมไร๎
สาย 

31 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลชมเชย 
ถาดรองรถจักรยานยนต์ 

32 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลชมเชย 
เครื่องซักผ๎าพลังงานสีเขียว 

33 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญทองแดง 
สิ่งประดิษฐ์ลดควันธูปปลอดมลพิษ 

34 6 ธันวาคม 2555 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

รางวัลเหรียญเงิน 
เครื่องปั่นไฟฟูาพลังงานกล 

35 14 – 16 มิถุนายน 
2556 

การแขํงขันหุํนยนต์กู๎ภัยระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  

36 11 – 15   
กุมภาพันธ์  2556   

 

การประกวดทักษะระดับชาติ ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 
22  ปีการศึกษา 2555  ระหวํางวันที่ 
11 – 15   กุมภาพันธ์  2556   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ  
ประเภททักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
 

37 11 – 15   
กุมภาพันธ์  2556   

การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งที่ 23 ปี
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ
การออกแบบระยะสั้น ระดับ ปวช. 
การแขํงทักษะการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. 

38 11 – 15   
กุมภาพันธ์  2556   

การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งที่ 23 ปี
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะ
การออกแบบระยะสั้น  ระดับ ปวช. 

39 11 – 15   
กุมภาพันธ์  2556   

การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งที่ 23 ปี
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการ
เขียนแบบกํอสร๎างด๎วยมือ ระดับ 
ปวช. 
 

40 11 – 15   
กุมภาพันธ์  2556   

การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งที่ 23 ปี
การศึกษา 2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ
การเขียนแบบกํอสร๎างด๎วยมือ ระดับ 
ปวช. 
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

41 3 – 7 กุมภาพันธ์  
2556   

การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค  ครั้งที่  23   
ปีการศึกษา 2556 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทร
พจน์ภาษาไทย 

42 17 – 21 มีนาคม 
2557 

งานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ  
อาชีวศึกษา  ภาคกลาง ครั้งที่  6 

กองลูกเสือวิสามัญหญิงดีเดํน   
 

43 17 – 21 มีนาคม 
2557 

งานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ  
อาชีวศึกษา  ภาคกลาง ครั้งที่  6 

หมูํลูกเสือวิสามัญหญิง  ดีเดํน 
 

44 16 มกราคม 
2557 

นายบุณยธรรม์ บุญเลี้ยง รางวัลผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน 

45 16 มกราคม 
2557 

นางยุวรี  รื่นรมย์ บุคลากรทางการศึกษา  ระดับ  
ดีเดํน  จังหวัด   

46 16 มกราคม 
2557 

นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ บุคลากรทางการศึกษา ระดับ  ดีเดํน  
จังหวัด   

47 16 มกราคม 
2557 

นางสาวกาญจนา กุลคง บุคลากรทางการศึกษา ระดับ  ดีเดํน  
จังหวัด   

48 16 มกราคม 
2557 

นางสาวกาญจนา   กุลคง ครูผู๎สอนดีเดํน ระดับ  จังหวัด 

49 16 มกราคม 
2557 

ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
จ านนวน  24 ทําน 

ผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข๎า
รับรางวั ลหนึ่ ง แสนครูดี  2556  
เนื่องในวันครู  ปี 2557   

50 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เขียนแบบ
เครื่ องกลด๎วยคอมพิวเตอร์  การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ และการแขํงขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาค
กลาง 

51 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปัตยกรรม รางวัลชนะเลิศ งานออกแบบระยะ
สั้นบ๎านพักอาศัยชั้นเดียวและตัด
หุํนจ าลอง ระดับ ปวช. การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับ
ภาค ภาคกลาง  

52 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ดนตรีไทย 
(ขลุํยเพียงออ) การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ และการแขํงขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

53 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปัตยกรรม ร า งวั ล ร องชนะ เลิ ศ อันดั บ  1  ง าน
ออกแบบระยะสั้นบ๎านพักอาศัยชั้นเดียว
และตัดหุํนจ าลอง ระดับ ปวช. การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ระดับภาค ภาคกลาง  

54 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปัตยกรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานเขียนแบบ
กํอสร๎างด๎วยมือ ระดับ ปวช. การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับภาค 
ภาคกลาง  

55 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียนสาขางานสถาปัตยกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานเขียน
แบบกํอสร๎างด๎วยมือ ระดับ ปวช. การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ระดับภาค ภาคกลาง  

56 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
เครื่องปรับอากาศ การแขํงขันทักษะวิชาชีพ 
และการแขํงขันทักษะวชิาพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคกลาง 

57 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ติดตั้งตู๎สาขา
ระบบโทรศัพท์ (PABX)  การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแขํงขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 

58 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ติดตั้งจาน
สัญญาณดาวเทียม การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ และการแขํ งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 

59 15 – 19 ธันวาคม 
2557 

นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหา
วิชาการประวัติศาสตร์การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ และการแขํ งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 

60 16 มกราคม 2558 นายชลิต  ล๎วนศิริ    รางวัล ผลงานวิจัยระดับชมเชย  งานวิจัย 
ประจ าปี 2557 “ระดับประเทศ” 

61 2 – 4 กุมภาพันธ์ 
2558 

นักเรียน สาขาสถาปัตยกรรม รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย  ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

62 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายภาคีนัย แซํปั้น (นักเรียน) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การ
แขํงขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ วิชา
ประวัติศาสตร์ไทย  การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติครั้ง
ที่  24  ประจ าปีการศึกษา 2557 

63 7 มีนาคม 2558 นักเรียน รางวัลกิจกรรมการแขํงขันทักษะลูกเสือ
(การสร๎างปืนโรมัน) รองชนะเลิศอันดับ 
2  ง า น ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี วิ ส า มั ญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18 คําย
ยํอยท่ี 5 ภาคใต๎ 

64 7 มีนาคม 2558 นักเรียน รางวัลชมเชยกิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
ลูกเสือระเบียบแถว  งานลูกเสือ เนตร
นารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 
18 คํายยํอยที่ 5 ภาคใต๎ 

65 22 เมษายน 2558 ทีม Samutsakorn รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 หุํนยนต์
อาชีวศึกษา (Asia-pacific 
Broadcasting Union – ABU ) การ
แขํงขันหุํนยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ๎วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ภายใต๎งาน “มหกรรมหุํนยนต์
อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” ระดับชาติ 
ประจ าปี 2558 

66 22 เมษายน 2558 ทีม SKNTC – RBC  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 หุํนยนต์
กู๎ภัย    (Rescue Robot) การแขํงขัน
หุํนยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ๎วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ภายใต๎งาน “มหกรรมหุํนยนต์
อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” ระดับชาติ 
ประจ าปี 2558 

67 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดทดสอบ
ไฟชาร์จรถยนต์แบบพกพา การประกวด
สุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2558 
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วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

68 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน รางวัลชนะเลิศ ไฟเตือนกรวยจราจร
พลังงานแสงอาทิตย์ การประกวดสุด
ยอดนวตกร รมอาชี ว ศึ กษา  ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2558 

69 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เข็มขัดชํวย
คนพิการทางสายตา การประกวดสุด
ยอดนวตกร รมอาชี ว ศึ กษา  ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2558 

70 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมวกนิรภัย
ตรวจจับไฟ AC  การประกวดสุดยอดนว
ตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2558 

71 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน รางวัลชนะเลิศ ชุดเบญจรงค์ควันธูป การ
ประกวดสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชี วศึกษาจั งหวัด  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

72 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน รางวัลชนะเลิศ เครื่องควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟูาผํานระบบปฏบัติการ Android 
ก า ร ป ร ะ ก ว ด สุ ด ย อ ด น ว ต ก ร ร ม
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

73 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรยีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 IP Phone  
ก า ร ป ร ะ ก ว ด สุ ด ย อ ด น ว ต ก ร ร ม
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

74 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พัฒนา
แอปพลิเคชั่น ThaiALPhabet แบบฝึก
ทักษะพยัญชนะไทย การประกวดสุด
ยอดนวตกร รมอาชี ว ศึ กษา  ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2558 

75 14 – 18 ธันวาคม 
2558 

นักเรียน  รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันเดี่ยวขลุํย
เพียงออ การแขํงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับภาค ภาคกลาง 
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

76 14 – 18 ธันวาคม 
2558 

นักเรียน  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขํงขัน
เดี่ยวจะเข๎ การแขํงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับภาค ภาคกลาง 

77 14 – 18 ธันวาคม 
2558 

นักเรียน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน
เดี่ยวขิมสาย 7 หยํอง การแขํงขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 

78 14 – 18 ธันวาคม 
2558 

นักเรียน  ร า ง วั น ช น ะ เ ลิ ศ  ทั ก ษ ะ ชํ า ง
เครื่องปรับอากาศ การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง 

79 17 – 23 มกราคม 
2559 

นักเรียน ทีม SKNTC – RBC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน
หุํนยนต์กู๎ภัย การแขํงขันหุํนยนต์รอบ
คัดเลือกประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  

80 17 – 23 มกราคม 
2559 

นักเรียน ทีม SKNTC – Rescue ได๎รับคัดเลือกเข๎าแขํงขันระดับชาติ  
การแขํงขันหุํนยนต์กู๎ภัย การแขํงขัน
หุํนยนต์รอบคัดเลือกประจ าปีการศึกษา 
2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

81 17 – 23 มกราคม 
2559 

นักเรียน ทีม Samutsakhon  รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันหุํนยนต์
อาชีวศึกษา(ABU) และได๎รับคัดเลือกเข๎า
แขํงขันระดับชาติ การแขํงขันหุํนยนต์
กู๎ภัย การแขํงขันหุํนยนต์รอบคัดเลือก
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

82 1 – 5 กุมภาพันธ์ 
2559 

นักเรียน  รางรองวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน
เดี่ยวขลุํยเพียงออ การแขํงขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน ประเภทดนตรีไทย ระดับชาติ 

83 1 – 5 กุมภาพันธ์ 
2559 

นักเรียน  ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ  ทั ก ษ ะก า ร ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ  
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บทที่   2 
สภาพการด าเนนิงานของสถานศึกษา 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้ประสงค์ของสถานศึกษา 
ปรัชญาวิทยาลัย 

เกํง ดี มีงานท า น าชีวิตสูํความส าเร็จ 
 

วิสัยทัศน์  

มุํงม่ันจัดการศึกษาด๎านวิชาชีพให๎ได๎มาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะความช านาญในวิชาชีพน าไปใช๎ในการประกอบ อาชีพ
อยํางมีมาตรฐานสากล 

๒. ประสานความรํวมมือ หนํวยงานทางการศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่น และสถานประกอบการ เพ่ือรํวมพัฒนา
ก าลังคน ทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพ 

๓. เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาด๎านวิชาชีพ อยํางทั่วถึง เทําเทียม และตํอเนื่อง 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน การสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕. สํงเสริม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ตํอชุมชน และสังคม 
๖. พัฒนาผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นคนดี มีคุณภาพ และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

อัตลักษณ์ 
ผู๎ส าเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

เอกลักษณ์ 
สร๎างคนดีมีงานท า 
 

ค าขวัญ 
หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน คิดค๎นเทคโนโลยี 
 

จุดเน้น จุดเด่น 
บริการวิชาชีพ วิชาการ สูํสังคม 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให๎สอดคล๎องและบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถานศึกษา รวมถึงผลงานตามระบบประกัน
คุณภาพฯ  ดังนั้นวิทยาลัย  จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยแบํงเป็นด๎านๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข  

1. พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องความต๎องการของท๎องถิ่นและสภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน 
ภายในประเทศและสากล 
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2. ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เน๎นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถปฏิบัติงานได๎จริงได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. สํงเสริมและพัฒนาสูํการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม  
4. สร๎างแรงจูงใจเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียน มีคํานิยม และทัศนคติที่ดีในการท าความดี 
5. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎ทักษะชีวิตในการปรับตัวเพ่ืออยูํในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางมีความสุข 
6. น าความรู๎ด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน 
7. จัดศูนย์บริการทางด๎านวิชาชีพให๎นักเรียนน าความรู๎ ทักษะ อาชีพน ามาใช๎ในการบริการออกชํวยเหลือ

สังคม 
8. ปรับปรุงวิธีการ วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงโดยเน๎นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคุณธรรม 

จริยธรรม 
9. สร๎างความเข๎มแข็งให๎แตํละสาขาวิชาโดยการพัฒนาและฝึกอบรม 
10. พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยใช๎จิตอาสา 

ยุทธศาสตร์ข้อ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรวมทั้งภาครัฐและเอกชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการจัดการอาชีวศึกษา 
2. จัดอาชีวศึกษารํวมกับภาครัฐและเอกชน 
3. พัฒนาและเผยแพรํงานของศูนย์ข๎อมูลก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
4. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสํวนเพื่อใช๎ในการจัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ข้อ 3 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย  
1. พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับการศึกษาตํอ และรองรับตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ประชาชนได๎ศึกษาตามอัธยาศัย 
3. สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ทางเทคโนโลยี ด๎านวิชาการ และการด าเนินชีวิต 
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเรียนการสอนในภาษาที่ 2 และ 3 เพ่ือการสื่อสาร  
5. ส ารวจความต๎องการของผู๎เรียนเป็นฐานข๎อมูลในการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย 
6. ปรับกระบวนการเรียนการสอนและสร๎างงานวิจัยทางการศึกษาให๎เหมาะสมกับหลักสูตรที่หลากหลาย 
7. สร๎างความเข๎มแข็งของแผนก สาขาวิชาตําง ๆ เพื่อรองรับผู๎เรียน 
8. ระดมทุนการศึกษาจากหนํวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
9. สร๎างอาชีพให๎กับประชาชนโดยจัดหลักสูตรระยะสั้นให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ข้อ 4 การเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยํางมีประสิทธิภาพตรวจสอบได๎ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานตามหลัก PDCA  
4. สํงเสริมการท างานรํวมกันตามระบอบประชาธิปไตย 
5. น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร์ข้อ 5 ส่งเสริมการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ   
1. สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษา 
2. จัดทีมวิจัยแตํละสาขาวิชา กลุํมวิชา 
3. พัฒนานักวิจัยรุํนเยาว์ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส 
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4. บูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการพัฒนาท๎องถิ่น 
5. สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบตัิและวิจัยรํวมกับชุมชน สาขาวิชา ภาคการผลิตและบริการ 
6. สนับสนุนการปลูกจิตส านึกภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสร๎างความเข๎มแข็งกองทุนหมูํบ๎าน 
7. ตั้งศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จัดหลักสูตรพิเศษและฝึกอบรม 
9. รํวมมือกับผู๎น าท๎องถิ่น ผู๎น าศาสนา ประชาชน และผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย และ

นวัตกรรม 
10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให๎สอดคล๎องกับแผนการศึกษาของชาติ 

ยุทธศาสตร์ข้อ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

1. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สํงเสริมสนับสนุนจัดหาทุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
3. จัดฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู๎ให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
4. ก าหนดให๎มีต าราหลักแตํละรายวิชา 
5. สนับสนุนการพัฒนาการเขียนต ารา การพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนและการเรียนระบบ E – learning  
6. สร๎างระบบเครือขํายภายในให๎สามารถเชื่อมตํอกับระบบเครือขํายการศึกษาภายนอกได๎เพ่ือประโยชน์

ตํอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
7. สนับสนุนแตํละสาขาวิชาให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการอยํางน๎อย 1 เรื่อง และท าวิจัยรํวมของครู 

นักเรียน และผู๎เชี่ยวชาญในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ข้อ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ 
1. พัฒนาทุกตัวบํงชี้ให๎ผํานเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับดีมาก 
2. พัฒนาตัวบํงชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
3. เรํงรัดการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
4. สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล หนํวยงาน สาขาวิชาและวิทยาลัย 
5. สํงเสริมให๎มีอบรมพัฒนาด๎านการประกันคุณภาพแกํบุคลากรในสถานศึกษา 
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๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 เพ่ือให๎การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนดมาตรการ
ปูองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย

ของผู๎เรียน ครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

 

1. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียน 

2. มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียน โดยการมีสํวนรํวม
ของ ครู ผู๎ปกครองและเครือขําย
ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

3. สร๎างความตระหนักในการรักษา
ความปลอดภัยของวิทยาลัย โดย
การให๎ความรู๎ความเข๎าใจ แกํผู๎ที่
รับผิดชอบและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับการรักษาความปลอดภัยใน
วิทยาลัย 

๔.นักเรียนและบุคลากรมีความรู๎
เกี่ยวกับการปฏิบัติ เ พ่ือให๎ เกิด
ความปลอดภัย และกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช๎ยานพาหนะ 

1. มียามรักษาความปลอดภัย
ประจ าสถานศึกษา 

2. แตํงตั้งค าสั่ง เวร – ยาม 
3. มีค าสั่งดูแลความเรียบร๎อยของ

นักเรียน นักศึกษาหน๎าประตู
วิทยาลัยและจุดเสี่ ยงตํอการ
ทะเลาะวิวาท 

๔. โครงการขับข่ีปลอดภัย 
5. โครงการรณรงค์สวมหมวก 
    กันน๏อค 

2.ความเสี่ยงด๎านการทะเลาะวิวาท 
 

1.ไมํมีปัญหาการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 

๒. ลดความเสี่ยงในการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียน นักศึกษา ใน
บริเวณจุดเสี่ยง 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. ชี้แจงบทลงโทษในกรณีเกิดการ

ทะเลาะวิวาทให๎นักศึกษาทราบ 
๓. โครงการจัดระเบียบสังคม และ

ควบคุมพ้ืนที่ปัจจัยเสี่ยง 
3.ความเสี่ยงด๎านสิ่งเสพติด 
 

1.นักศึกษาปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
ทุกชนิด 

๒.นักเรียนนักศึกษารํวมมือชํวยกัน
ดูแลสอดสํอง ชํวยกันปูองกัน
อันตรายจากสารเสพติด 

 

1. จัดการเรียนรู๎ด๎านประชาธิปไตย
ด๎านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด๎านภูมิคุ๎มกัน
ภัยจากยาเสพติด ในระบบ
การศึกษา 

2. โครงการตํอต๎านยาเสพติด 
๓. โครงการตรวจสารเสพติด 

4. ความเสี่ยงด๎านสังคม เชํนการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

1. ไมํมีนักศึกษาตั้งครรภ์กํอนวัยอัน  
    ควร 
2. อบรมแกนน าให๎ค าปรึกษาและ  
   พาไปตรวจ 

1. ระบบดูและชํวยเหลือผู๎เรียน 
และการบริการให๎ค าปรึกษา 

2. โครงการปูองกันการตั้งครรภ์
กํอนวัยอันสมควร 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. ความเสี่ยงด๎านการพนันและการ

มั่วสุม 
 

1.ไมํมีนักศึกษาเลํนการพนันและ
การมั่วสุมในสถานศึกษาและมุม
ตําง ๆในสถานศึกษา 

 

1. สร๎างความตระหนักให๎นักศึกษา
เห็นโทษของการพนัน 

2. มีคณะกรรมการฝุายปกครอง
คอยสอดสํองดูแลไมํให๎มีการ
พนันและการมั่วสุมใน
สถานศกึษา 

๓. โครงการแขํงขันกีฬา 
๔. โครงการเยี่ยมบ๎าน 

 
๒.๔ การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.4.๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาด๎านการอาชีวศึกษา รอบสาม 
- มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน   
๑ ปี 
๑. วิทยาลัยควรติดตามการได๎งานท า โดยใช๎

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เชํนการท า Web 
Bord การใช๎Social Network (Facebook) เป็น
ต๎น รวมถึงการใช๎ระบบรุํนน๎องติดตํอรุํนพ่ี  

1. โครงการติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษา(งานแนะแนว) 
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
3. โครงการสํงเสริมประชาสัมพันธ์ศูนย์ก าลังคน  
    อาชีวศึกษาV-cop.net 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นใน
การท างาน 
 ๑. วิทยาลัยฯ ควรสร๎างความเข๎าใจของการสอบ V- 

net และสํงเสริมให๎เห็นถึงความส าคัญของการ
สอบ V- net เชํนการมอบเกียรติบัตรผู๎สอบผําน 
การประชาสัมพันธ์ เผยแพรํให๎สาธารณชนและ
สถานประกอบการรับทราบ เป็นต๎น  

 
 
1. โครงการเสริมสร๎างทักษะทางวิชาการ 
2. โครงการติวกํอน V-net 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
๑. วิทยาลัยฯต๎องท าการประชาสัมพันธ์ให๎เห็นถึง

ความส าคัญของการสอบให๎กับนักเรียนได๎รับ
ทราบ รวมถึงการท าความเข๎าใจกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องให๎เห็นถึงความส าคัญของการสอบด๎วย 
เพ่ือเป็นการกระตุ๎นนักเรียนทางอ๎อม 

 
 
๑.โครงการประเมนิมาตรฐานครึ่งหลักสูตร ผู๎เรียนทวิภาคี 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.4.๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาด๎านการอาชีวศึกษา รอบสาม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
๑. สถานศึกษาควรสํงเสริมการสํงผลงานเข๎ารํวม

ประกวดในระดับที่สูงกวําระดับจังหวัด ให๎มาก
ขึ้น 

๒. สถานศึกษาควรปรับสัดสํวนระหวํางนักเรียนตํอ
โครงงานให๎เหมาะสม โดยการพิจารณาหัวข๎อ
โครงการให๎เหมาะสมกับจ านวนผู๎เรียนในแตํละ
ระดับ 

 
 
๑. โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ(ปวชและปวส) 
๒. โครงการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน
นักศึกษา  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 
๑. วิทยาลัย ควรสํงเสริมในการให๎ครู อาจารย์ได๎มี

การคิดค๎นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร๎างสรรค์หรือ
งานวิจัยครู ที่สามารถตอบสนองความต๎องการ
ของท๎องถิ่นหรือในระดับที่สูงขึ้น และควรติดตาม
ผลการน าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไปใช๎อยํางทั่วถึง 
เพ่ือน าผลมาพัฒนาตํอไป  

 
 
 
- วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์

ของคนรุํนใหมํ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์(งบ
อบจ สมุทรสาคร) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
๑. ควรจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการ

ด าเนินงานแตํละโครงการ 
๒. ควรมีการเกบ็ข๎อมูลเพ่ือน ามาประเมินผลการ

ด าเนินการในแตํละโครงการ 

 
 
๑. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามความต๎องการใช๎ในการ

ด าเนินงานแตํละโครงการอยํางพอเพียง ทุกโครงการ 
๒. วิทยาลัยฯ มีข๎อก าหนดแตํละโครงการมีการสรุปเป็น

รูปเลํมทุกโครงการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
๑. ควรบูรณาการแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งกลยุทธให๎เชือมโยงกับอัตลักษณ์ของ
ผู๎เรียน 

๒. ควรก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมอัต
ลักษณ์ของผู๎เรียน รวมทั้งการเพ่ิมการมีสํวนรํวม
ของนักเรียนนักศึกษาให๎ทั่วถึงทุกชั้นปี 

 
 
๑. โครงการเชิญวิทยากรผู๎เชี่ยววาญจากภายนอกให๎ความรู๎

แกํนักเรียนนักศึกษา 
๒. โครงการน านักเรียนนักศึกษาให๎บริการวิชาการและ

วิชาชีพตํอชุมชน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
๓. ควรมีประชาคมและชุมชน องค์กรภายนอก 

ภาคเอกชน สถานประกอบการ เชํนหอการค๎า
จังหวัด กลุํมอุตสาหกรรมในจังหวัด เป็นต๎น มี
สํวนรํวมในแผนปฏิบัติงานตํางๆ 

๔. การบูรณการแผนปฏิบัติการ โครงงาน/กิจกรรม
ที่ท าให๎เอกลักษณ์ของวิทยาลัยโดดเดํนและ
เป็นไปตามจุดเน๎น จุดเดํนของวิทยาลัย 
โดยเฉพาะด๎านทักษะวิชาชีพ และด๎านการพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ตํอสถาน
ประกอบการ 

 
 
๑. โครงการเชิญวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญจากภายนอกให๎ความรู๎

แกํนักเรียนนักศึกษา 
๒. โครงการน านักเรียนนักศึกษาให๎บริการวิชาการและ

วิชาชีพตํอชุมชน 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1๕ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    - ไมํมี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖ ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
๑. ควรก าหนดแผนงานรํวมกันระหวํางระดับ

สาขาวิชาและระดับวิทยาลัย  

 
๑. โครงการครูดีมีน้ าใจให๎ความชํวยเหลือผู๎รํวมอาชีพ 
 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาด๎านการอาชีวศึกษา รอบสาม 

- มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
๑. ควรมีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็นความส าคัญในการ
เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง 
๒. ควรสร๎างระบบการติดตามและเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ น าไปใช๎ประโยชน์ใน
อนาคต 

 
 
 
๑. โครงการศึกษาดูงาน สถานประกอบการทุกสาขา 
๒. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
๓. โครงการนิเทศติดตามผล นักศึกษาฝึกงาน สถาน

ประกอบการ 
๔. โครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา

ที่มีตํอวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร” 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

- จากรายงานการประเมนิคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาด๎านการอาชีวศึกษา รอบสาม 
- มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. ควรจัดให๎มีการประเมิน

คณะกรรมการสถานศึกษาทุกปี
อยํางตํอเนื่องโดยผู๎ทรงคุณวุฒิและ
น าผลการประเมินจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกไปปรับการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยในปีถัดไป 

๒. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
วิสัยทัศน์ททุกๆปี(โดยผู๎ตรวจสอบภายนอก) เพ่ือ
น าผลการประเมินมาก าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์
และแผนการด าเนินงานให๎สอดคล๎องตํอความ
เป็นจริงและเกิดประโยชน์ตํอสถานศึกษาและ
ชุมชนท๎องถิ่น 

๓. ควรจัดกิจกรรม หรือฝึกอบรมด๎านความพอเพียง
และมีบุคคลภายนอกมาเข๎ารํวมกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง 

๔. ควรปรับสัดสํวนระหวํางครูและนักเรียนใน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจให๎อยูํในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

 
 
 
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ทีมีคุณสมบัติ 

การสรรหา ตามพรบ.และกฎกระทรวงก าหนดิมีการ
ประชุม มีการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิและน าผลการประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 4.46 

๒. โครงการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม ไปปฏิบัติธรรมน าสุข 
๓. สัดสํวนระหวํางครูและนักเรียนในประเภทวิชาพณิชย

การ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจให๎อยูํในเกณฑ์ที่ก าหนด 

   
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 
๑. ควรจัดให๎มีระบบอินทราเน็ตอยูํบนหน๎าเว็บไซต์

ของโรงเรียน เพ่ือสะดวกในการใช๎งานของ
บุคลากร 

๒. ควรเพิ่มความเชื่อมโยงของขัอมูลที่งานประกัน
คุณภาพจ าเป็นต๎องมี เพื่อใช๎ประกอบในการ
จัดการท าการประกันคุณภาพในแตํละรอบปี 

๓. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ อยํางน๎อยปีละ ๑ ครัง้ 

๔. ควรจัดท าแผนการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศ 

 

 
 
1. โครงการปรับปรุงระบบเครือขําย 
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 
๓. โครงการจัดท าเอกสารข๎อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสาคร 
๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณบ์ันทึกข๎อมูล 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑. เพ่ิมจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎

ได๎รับการพัฒนา โดยมีโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรรํวมกับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนํวยงาน 
องค์กรภายนอก ให๎เพ่ิมข้ึนมากกวําเกณฑ์ที่
ก าหนดอยํางตํอเนื่อง 

๒. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
อารมณ์สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ ในทุกๆโครงการ เชํนโครงการบูรณา
การคุณภาพชีวิต 

๓. วิทยาลัยฯ ควรสํงเสริมให๎ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎เข๎ารับการฦกอบรมทั้ง ด๎าน
วิชาการและวิชาชีพในบุคคลเดียวกัน 

 
 
๑. โครงการพัฒนาข๎าราชการครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. โครงการครูดีมีจรรยาบรรณ 
๓. โครงการสํงครูเพ่ิมพูนความรู๎และประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการบริหารความเสี่ยง 
๑. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาระบบกลไกการติดตามและ

ประเมินแผนและผลของการบริหารความเสี่ยงที่
ผํานการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาให๎
ดียิ่งขึ้น 

๒. วิทยาลัยฯควรติดตามและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานไปก าหนด
เพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ด าเนินงานให๎ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไปอยําง
สม่ าเสมอ 

๓. วิทยาลัยฯควรให๎นักเรียนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯด๎วย 

๔. วิทยาลัยฯควรเพิ่มการจัดกิจกรรมพัฒนา/ให๎
ความรู๎นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงด๎าน
ตํางๆ ให๎หลากหลาย ในลักษณะโครงการความ
รํวมมือระหวํางสถานศึกษากับชุมชนท๎องถิ่น 
หนํวยงานองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถานศึกษาระดับตํางๆ เป็นต๎น 

 

 
๑. วิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง

แผนงานและเสนอให๎คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและอนุมัติทุกโครงการ 

๒. โครงการประชุมสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติงานxit0exu 
๓. โครงการแขํงขันฟุตซอล To Be Number One 
๔. โครงการงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
๕. โครงการบอรมขับขี่ปลอดภัยใสํใจนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

- ไม่มี 

 

มาตรฐานที่ ๑๘ การสร้างการมีส่วนร่วมและการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

- ไม่มี 

 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาด๎านการอาชีวศึกษา รอบสาม 

- มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๒ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ 
๑. การให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการประกันคุณภาพ

มากขึ้น เชํน ให๎นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ เข๎ารํวมประชุม รวมถึง
การให๎นักศึกษาน าหลักการประกันคุณภาพไป
ปฏิบัติในองค์กรวิชาชีพฯ การจัดท าโครงงานที่
เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา เป็นต๎น 

๒. ควรมีการจัดตั้งกลุํมพัฒนา แยกตามราย
มาตรฐาน/ตัวบํงชี้ เพื่อรํวมกันพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

 
 
 
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ การประกัน

คุณภาพภายในแกํครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา 

๒. โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 
๓. วิทยาลัยฯ มีค าสั่งแตํตั้งมอบหมายให๎ครู บุคลากรทุก

ภาคสํวนในสถานศึกษารํวมรับผิดชอบตามราย
มาตรฐาน/ตัวบํงชี้ มีหน๎าที่รวบรวมข๎อมูล พัฒนาเพื่อ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
๑. ควรด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทุกๆ ปี ตั้งแตํระดับสาขาวิชา และ
หนํวยงาน โดยแตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพจากบุคลากรภายใน และด าเนินการ
ตรวจประเมินและรายงานผล เพื่อน าข๎อมูลผล
การตรวจประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของ
สถานศึกษาและสาขาวิชาตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง
ทุกปี 

 
 
๑. วิทยาลัยมีการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทุกๆ ปี ตั้งแตํระดับสาขาวิชา และ
หนํวยงาน โดยแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
จากผู๎ทรงคุณวุฒิภายใน และด าเนินการตรวจประเมิน
และรายงานผล เพื่อน าข๎อมูลผลการตรวจประเมินมา
ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาและสาขาวิชาตําง ๆ 
อยํางตํอเนื่องทุกปี 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.4.2  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต๎นสังกัด ปีการศึกษา 2557 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
วิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     1. สถานศึกษาควรด าเนินการจัดระบบติดตาม
ผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านตํางๆ เป็นรายบุคคลโดยจัดให๎
มีความรํวมกับเครือขํายผู๎ปกครองเพ่ือรํวมกัน
แก๎ปัญหาอยํางตํอเนื่องหรือ ใช๎ระบบการติดตามแจ๎ง
เตือนทาง sms มาใช๎และมีการติดตามผล 

      ๒. สถานศึกษาควรจัดระบบครูที่ปรึกษาให๎มี
ความเข๎มแข็งมีการการติดตามผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด
เชํน การเยี่ยมบ๎านผู๎เรียนทุกคนทุกภาคเรียน และมี
การประชุมผู๎ปกครอง เครือขํายผู๎ปกครอง และการ
พัฒนาผู๎เรียนรํวมกับสถานประกอบการ เป็นต๎น 

      ๓. จัดให๎มีโครงการรองรับ เชํนโครงการ ปัจฉิม
นิเทศ ตลาดนัดแรงงาน การสอบถามคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา เพ่ือสนองตามความต๎องการ
ของสถานประกอบการ และผู๎ใช๎บริการ 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 
 
   ๑. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ด๎าน
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์
อยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถเป็นผู๎ประกอบการ
หรือท างานในสถานประกอบการเป็นที่ยอมรับหรือศึกษา
ตํอในระดับท่ีสูงขึ้นอยํางมีคุณภาพ 
   ๒. สถานศึกษาควรศึกษาปัญหาการออกกลางคันของ
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา และน าผลไปใช๎ใน
การพัฒนาปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง 
   ๓. การวิเคราะห์แบบทดสอบและพัฒนาแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพให๎มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตร และการจัดการเรียนการ 
สอน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     ๑. สถานศึกษาควรสํงเสริมพัฒนาให๎ครูผู๎สอน
จัดท าบันทึกหลังการสอน และการนิเทศการสอนให๎
มีคุณภาพ เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์จัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
     ๒. สถานศึกษาควรด าเนินการให๎ครูแตํละคน
จัดท าสื่อและน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเรียนการสอน
และท าวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนา 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 
 
จัดโครงการสัมมนารํวมกันของผู๎เรียนที่ออกฝึกงานกับ
สถานประกอบการ หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     ๑. การบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงให๎
ครอบคลุมทั้ง ๕ ด๎าน และให๎มีความเสี่ยงลดลง 
 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 
     ๑. สถานศึกษา ควรสํงเสริมสนับสนุนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถลดความเสี่ยงของผู๎เรียนได๎ 
มอบหมายผู๎เกี่ยวข๎องด าเนินจัดการด๎านบริหารความเสี่ยง  
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     ๒. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรทางการ
ศึกษาได๎รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
จากหนํวยงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 
     ๓. เพ่ิมรายได๎หรือมีมูลคําผลผลิต ผลงานจาก
การใช๎วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เก็บรวบรวมข๎อมูลจากการด าเนินกิจกรรมท าสถิติ
ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับปีกํอน แสดงผลการ
ด าเนินงานและสามารถลดความเสี่ยงให๎เห็นชัดเจน 
     ๒. สร๎างความเข๎าใจเรื่องผลผลิตผลงานที่ได๎จากวัสดุฝึก
ในการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 - ไมํมี - 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
  
การประเมินความพึงพอใจ ของผู๎รับบริการควรครอบคลุม
ถึง ชุมชนด๎วย 

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     ๑. พัฒนาผลงานนักเรียนให๎สามารถน าไปใช๎
ประโยชน์หรือได๎รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาค และชาติ     
     ๒. พัฒนาผลงานวิจัยของครู ให๎สามารถน าไป
แขํงขันและได๎รับรางวัลในระดับภาคและชาติ มาก
ยิ่งขึ้น 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 
     1. น าผลงานชิ้นงานนักเรียนมาตํอยอดเพ่ือแขํงขันใน
ระดับสูงขึน้ 
     ๒. จัดอบรม หรือสํงครูเข๎ารับการอบรม การเขียน
งานวิจัยเชิงพัฒนา หรืองานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ อยํางตํอเนื่อง 

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     ๑.การจัดท าโครงการ กิจกรรมตํางๆ ควรผู๎เรียน
มีสํวนรํวมในการน าเสนอโครงการ 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     ๑. การประเมินความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องภายนอก
สถานศึกษาที่มีตํอภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  ให๎
ครอบคลุมถึงชุมชนที่นักเรียนไปจัดโครงการกิจกรรมทุกๆ
โครงการ 
     ๒.  ให๎ความรู๎ และสร๎ างความเข๎ า ใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํครูและบุคลากรทุกฝุ ายใน
สถานศึกษาและผู๎เรียน อยํางตํอเนื่อง 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายใน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
    พัฒนาตัวบํงชี้ให๎มีระดับคุณภาพดีมากทุกตัวบํงชี้ 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก 
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
     วิเคราะห์ตัวบํงชี้ที่มีระดับคุณภาพต่ ากวํา ดี หาสาเหตุ 
จุดด๎อยที่ต๎องแก๎ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให๎มีระดับคุณภาพดี
ขึ้น  
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บทที่ 3 
การด าเนนิงานตามมาตรฐานและตวับ่งชี้  

รายละเอียดการด าเนินงาน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 
วิธีด าเนินการและผลการด าเนินการแตํละมาตรฐานและตัวบํงชี้ ทั้งด๎านความตระหนัก ความพยายามและ

ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 พัฒนาผู๎เรียนและผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สามารถเป็นผู๎ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาตํอในระดับที่
สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ความตระหนัก(Awareness) 
      สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละ
ชั้นปีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปวช.และปวส. 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากท่ีสุดดังนี้ 

๑. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและระบบ
การวัดผล 

๒. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 

๓. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาทุกภาคเรียน 
๔. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
๕. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
๖. มีระบบการดูแลติดตามการเข๎าเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกสัปดาห์รวมถึงพฤติกรรมของนักเรียน 

นักศึกษาอยํางใกล๎ชิด โดยให๎มีครูที่ปรึกษาทุกห๎องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาโดยการจัดกิจกรรมคาบ
โฮมรูม สัปดาห์ละ๑ ชั่วโมง เพ่ือให๎ครูที่ปรึกษาได๎พบปะพูดคุยและให๎ความชํวยเหลือแกํนักเรียน 
นักศึกษาได๎ตามความเหมาะสม 

๗. สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะกระบวนการให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของ
ครูเป็นประจ า 

๘. ให๎ครูผู๎สอนรายงานผลการเก็บคะแนน ๑๕% ๓๐%และ๔๕-๕๐% ที่งานวัดผลและประเมินผลเพ่ือแจ๎ง
ให๎ผู๎เรียนให๎ทราบความก๎าวหน๎าทางการเรียนในแตํละรายวิชา 
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โครงการต่าง ๆ 

1. โครงการเตือนกํอนรีไทล์ 
2. โครงการน านักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมํ 
4. โครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาไทย 
5. โครงการแขํงขันทักษภาษาอังกฤษ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ระดับ ปวช.  

ประจ าปีการศึกษา  2558 
 

ล าดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ทั้งหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จ านวน 

(คน)(๔) 
ร้อยละ   

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

1 
  

สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขางานยานยนต ์ ปวช.1 88 19 69 56 81.15 

ปวช.2 90 25 65 63 96.92 
ปวช.3 88 37 51 51 100 

สาขางานยานยนต์(ทวิ) ปวช.1 88 31 57 51 89.47 
ปวช.2 87 35 52 48 92.30 
ปวช.3 88 47 41 41 100 

สาขางานเครื่องกล 
อุตสาหกรรม(ทวิ) 

ปวช.1 25 13 12 7 58.33 
ปวช.2 11 4 7 7 100 
ปวช.3 44 22 22 22 100 

2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขางานเครื่องมือกล ปวช.1 118 38 80 71 88.75 

ปวช.2 119 36 83 78 93.97 
ปวช.3 118 47 71 67 94.36 

สาขางานเครื่องมือกล(ทวิ) ปวช.1 40 15 25 19 76.00 
ปวช.2 40 26 14 8 57.14 
ปวช.3 40 18 22 22 100 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ระดับ ปวช.  

ประจ าปีการศึกษา  2558 
 

ล าดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ทั้งหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จ านวน 

(คน)(๔) 
ร้อยละ   

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

สาขางานโครงสร๎าง ปวช.1 82 43 39 27 69.23 
ปวช.2 76 52 24 18 75.00 
ปวช.3 44 25 19 13 68.42 

สาขางานโครงสร๎าง (ทวิ) ปวช.1 24 10 14 8 57.14 
ปวช.2 19 14 5 4 80.00 
ปวช.3 39 26 13 13 100 

4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
สาขางานไฟฟูาก าลัง ปวช.1 83 16 67 61 91.04 

ปวช.2 105 32 73 65 89.04 
ปวช.3 117 57 60 60 100 

สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิ) ปวช.1 39 18 21 15 71.42 
ปวช.2 - - - - - 
ปวช.3 15 10 5 5 100 

5 สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิดส ์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ ปวช.1 88 27 61 50 81.96 

ปวช.2 79 30 49 47 95.91 
ปวช.3 114 53 61 60 98.36 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
(ทวิ) 

ปวช.1 - - - - - 
ปวช.2 - - - - - 
ปวช.3 18 6 12 12 100 

สาขางานโทรคมนาคม ปวช.1 - - - - - 
ปวช.2 - - - - - 
ปวช.3 24 6 18 18 100 

สาขางานเทคนคิ ปวช.1 42 11 31 29 93.54 
 ปวช.2 - - - - - 
 ปวช.3 - - - - - 
6 สาขาการวชิาก่อสร้าง 

สาขางานกํอสร๎าง ปวช.1 82 44 38 24 63.15 
ปวช.2 88 29 59 53 89.83 
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ปวช.3 86 52 34 33 97.05 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ระดับ ปวช.  

ประจ าปีการศึกษา  2558 
 

 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ทั้งหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จ านวน 

(คน)(๔) 
ร้อยละ   

  (1) (2) (3) = (1)-(2) 
7 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

สาขางานสถาปตัยกรรม ปวช.1 29 14 15 14 93.33 
ปวช.2 23 18 5 4 80.00 
ปวช.3 32 22 10 10 100 

รวม 2,432 1,028 1,404 1,254 89.31 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

8. 
 
 

สาขาวิชาพณิชยการ 
สาขางานการบญัช ี ปวช.1 192 27 165 141 85.45 

ปวช.2 134 51 83 67 80.72 
ปวช.3 191 66 125 125 100 

สาขางานการตลาด ปวช.1 122 38 84 73 86.90 
ปวช.2 121 49 72 70 97.22 
ปวช.3 105 51 54 54 100 

สาขางานการเลขานุการ ปวช.1 41 16 25 20 80.00 
ปวช.2 42 16 26 23 88.46 
ปวช.3 39 15 24 24 100 

สาขางานคอมพิวเตอร ์
ธุรกิจ 

ปวช.1 140 38 102 79 77.45 
ปวช.2 150 41 109 96 88.07 
ปวช.3 171 47 124 119 95.96 

รวม 1,448 455 993 891 89.72 
9 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขางานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ปวช.1 33 10 23 19 82.60 
ปวช.2 22 4 18 15 83.33 
ปวช.3 - - - - - 

รวม 55 14 41 34 82.92 
รวมระดับปวช. 3,935 1,497 2,438 2,179 89.37 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ระดับ ปวส.  
ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
 

ล าดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ทั้งหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ   

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

1 สาขาวิชาเครื่องกล 
สาขางานเทคนิคยาน
ยนต ์

ปวส.1 19 7 12 10 83.33 
ปวส.2 21 1 20 19 95.00 

สาขางานเทคนิค
เครื่องกลอุตสาหกรรม
(ทวิ) 

ปวส.1 24 3 21 21 100 
ปวส.2 23 3 20 20 100 

2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
สาขางานเครื่องมือกล ปวส.1 34 5 29 20 68.96 

ปวส.2 29 4 25 23 92.00 
สาขางานเครื่องมือกล
(ทวิ) 

ปวส.1 28 12 26 26 100 
ปวส.2 19 2 17 17 100 

๓ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
สาขางานเทคนิค ปวส.1 29 - 29 29 100 
การเชื่อมโลหะ(ทวิ) ปวส.2 25 4 21 21 100 

๔ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
สาขางานติดตั้งไฟฟูา ปวส.1 - - - - - 

ปวส.2 19 4 15 15 100 
สาขางานเครื่องท า ปวส.1 24 6 18 16 88.88 
ความเย็นและปรบั
อากาศ 

ปวส.2 8 2 6 6 100 

๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
สาขางานเทคนิค 
คอมพิวเตอร ์

ปวส.1 28 2 26 25 96.15 
ปวส.2 16 1 15 15 100 

สาขางานระบบ 
โทรคมนาคม 

ปวส.1 22 1 21 21 100 
ปวส.2 17 2 15 15 100 

สาขางานระบบ 
โทรคมนาคม(ทวิ) 

ปวส.1 17 1 16 16 100 
ปวส.2 - - - - - 
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สาขางานเมคคาทรอ
นิกส ์

ปวส.1 - - - - - 
ปวส.2 10 - 10 10 100 

 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ระดับ ปวส.  

ประจ าปีการศึกษา  2558 

ล าดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ทั้งหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ   

  (1) (2) (3) = (1)-(2) 
๖ สาขาวิชาการก่อสร้าง 

สาขางานเทคนิคการ ปวส.1 8 2 6 5 83.33 
กํอสร๎าง ปวส.2 7 - 7 7 100 

7 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

สาขางานเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

ปวส.1 
6 1 5 5 100 

 ปวส.2 - - - - - 
                          รวม 433 63 380 362 95.26 
ประเภทวิชาบริหารธรุกจิ 

8 สาขาวิชาการบัญช ี
สาขางานการ ปวส.1 60 15 45 42 93.33 

 บัญช ี ปวส.2 71 8 63 63 100 
9 สาขาวิชาการตลาด 

สาขางานการตลาด ปวส.1 23 5 18 17 94.44 
 ปวส.2 31 2 29 29 100 
สาขางานการจัดการธุรกิจ
ค๎าปลีก(ทวิ) 

ปวส.1 26 7 19 19 100 

 ปวส.2 21 5 16 16 100 
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ปวส.1 42 8 34 22 64.70 
ปวส.2 - - - - - 

สาขางานการพัฒนา
เว็บเพจ 

ปวส.1 - - - - - 
ปวส.2 19 1 18 18 100 

สาขางานคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

ปวส.1 - - - - - 
ปวส.2 13 2 11 11 100 

        รวม 306 53 253 237 93.67 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ระดับ ปวส.  

ประจ าปีการศึกษา  2558 

ล าดับ 

ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ 2.00 

ขึ้นไป 
สาขาวิชา/ ลงทะเบียน

ทั้งหมด 
ออกกลางคัน คงเหลือ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ   

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

๑1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขางาน ปวส.1 23 8 15 14 93.33 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 24 8 16 16 100 
รวม 47 16 31 30 96.77 

รวมระดับ ปวส. 786 132 664 629 94.72 
รวมระดับ ปวช 3,935 1,497 2,438 2,179 89.37 

รวมระดับ ปวช.+ปวส 4,721 1,629 3,102 2,808 90.52 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
     ให๎เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหนํงไมํปัดเศษ โดยให๎ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแตํ
ร๎อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได๎คําคะแนน 5.00  
 

สูตรค านวณคําคะแนน  = ร๎อยละจากประเด็นพิจารณา 
X 5  

  80 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
90.52 ดีมาก ๕ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51- 5.00 

ดี 3.51- 4.50 
 พอใช๎ 2.51- 3.50 
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ต๎องปรับปรุง 1.51-2.50 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 0.00- 1.50 

 
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาได๎เล็งเห็นความส าคัญในคุณภาพของผู๎เรียนใน 3 ด๎าน คือ ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด๎าน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และด๎านสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาจึงได๎วางแผนการประเมินผลความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่มีตํอนักศึกษาฝึกงานในสมุดบันทึกการฝึกงาน  และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
เพ่ือให๎ครอบคลุมใน 3 ด๎าน ปีการศึกษา 2558 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาได๎ปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคีและงานแนะแนว ด าเนินการส ารวจข๎อมูลของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา ที่ได๎งานท าในสถานประกอบการ โดยจัดสํงแบบประเมินความพึงพอใจตํอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา ด๎านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด๎านสมรรถนะวิชาชีพ ให๎เจ๎าของสถาน
ประกอบการหรือหัวหน๎างานเป็นผู๎ประเมิน จากการติดตามเก็บข๎อมูล ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตํอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎ส าเร็จการศึกษา ปี 2558 
 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุํมตัวอยํางสร๎าง
เครื่องมือเพ่ือเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ 

  

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย
ละ 50 - 59.99  เมื่อเทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

-  

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย
ละ 60 - 69.99  เมื่อเทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

-  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย
ละ 70 -79.99   เมือ่เทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

-  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย
ละ 80 ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดยพิจารณา
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จากภาพรวม 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก(Awareness) 
 สถานศึกษาให๎ความส าคัญกับผู๎เรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่จะเข๎าสูํการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ดังนั้นจึงได๎ก าหนดเป็นแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมตําง ๆ ไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยได๎ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 
ความพยายาม(Attempt) 

สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  

- การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  
- การจัดการแสดงผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
- โครงการศึกษาดูงานในแต่ละสาขาวิชา 
- การจัดท ามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษาจังหวัดหรือสถาบัน และมีการ

ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
- ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือและเครื่องจักรกลให้มีความทันสมัยมากข้ึน 
- พัฒนาเครื่องมือวัดให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement) มีดังนี ้
ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา   ๒๕๕8 
 

แสดงร้อยละผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 
ปีการศึกษา ๒๕๕8 

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบ 
ทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียน
ที่ผ่านการ
ทดสอบ

มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละจ านวน
ผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

ปวช อุตสาหกรรม    
1 ชํางยนต์ 113 109 96.46 
2 ชํางกลโรงงาน 92 88 95.65 
3 ชํางเชื่อมโลหะ 32 26 81.25 
4 ชํางไฟฟูาก าลัง 64 64 100.00 
5 ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 72 72 100 
6 โทรคมนาคม 19 18 94.74 
7 ชํางกํอสร๎าง 33 28 84.85 
8 สถาปัตยกรรม 9 7 77.78 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 434 412 94.93 
 ประเภทวิชาพณิชยการ   
 สาขาวิชาพณิชยการ    

9 บัญชี 124 124 100 
 10 การตลาด 52 52 100 
11 เลขานุการ 24 24 100 
12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 119 116 97.48 

รวมประเภทวิชาพณิชยการ 319 316 99.06 
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รวมระดับ ปวช.๓ 753 728 96.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงร้อยละผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 
ปีการศึกษา ๒๕๕8 

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบ 
ทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่
ผ่านการ
ทดสอบ

มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละจ านวน
ผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ 

ปวส อุตสาหกรรม    
1 เครื่องกล 40 40 100 
2 เทคนิคการผลิต 42 39 92.85 
3 เทคนิคโลหะ 21 21 100 
4 ไฟฟูาก าลัง 21 11 52.38 
5 อิเล็กทรอนิกส์ 30 17 56.67 
6 เมคคาทรอนิกส์ 10 10 100 
7 การกํอสร๎าง 7 7 100.00 

รวม 171 145 84.79 
ปวส บริหารธุรกิจ    
8 สาขางานการบัญชี 63 63 100 
9 สาขางานการตลาด 29 29 100 

10 การจัดการธุรกิจค๎าปลีก 16 16 100 
11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 100.00 

         รวม 137 137 100.00 
ปวส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 17 100 

         รวม 17 17 100 
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รวมระดับ ปวส.2 325 299 92 
รวมระดับ ปวช.3 และ ปวส.2    

รวมระดับ ปวช.๓ 753 728 96.68 
รวมระดับ ปวส.2 325 299 92 

รวมทั้งหมด 1,078 1,027 95.26 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
     ให๎เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหนํงไมํปัดเศษ โดยให๎ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแตํ
ร๎อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได๎คําคะแนน 5.00  
 

สูตรค านวณคําคะแนน  = ร๎อยละจากประเด็นพิจารณา 
X 5  

  80 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51- 5.00 

ดี 3.51- 4.50 
พอใช๎ 2.51- 3.50 

ต๎องปรับปรุง 1.51-2.50 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 0.00- 1.50 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
85.88 ดีมาก ๕ 
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มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V - 
NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 
ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯได๎ตระหนักถึงความส าคัญกับผู๎เรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะเข๎าสูํการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) จากรายวิชาความรู๎ความสามารถทั่วไป และตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน ของแตํละสาขาวิชา ดังนั้นทุกสาขาวิชา จึงได๎ให๎การสํงเสริมการเรียนรู๎ในการเตรียมพร๎อมกํอน
สอบโดยการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกเวลา และได๎มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ๎งข๎อมูลขําวสารให๎กับครู 
นักเรียน นักศึกษาและผู๎ปกครองทราบอยํางตํอเนื่อง จัดกิจกรรม/โครงการ สํงเสริมการเรียนการสอนและโครงการ
ตํางๆเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู๎ความสามารถทักษะตํางๆเพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษาพร๎อมตํอการเข๎ารับการทดสอบ 
นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรให๎กับนักนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการทดสอบดีเดํน 

ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการตํางๆเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู๎ความสามารถและ
ทักษะตํางๆเพ่ือพร๎อมตํอการเข๎ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 
2558 เชํน  

- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ  
- โครงการคริสต์มาส  
- โครงการรายงานนักศึกษาขาดเรียน  
- โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทักษะ  
- โครงการเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ความรู๎แกํนักศึกษา  
- โครงการแขํงขันทักษะทางภาษา โครงการ English Day Camp  
- โครงการจัดหาผู๎เชี่ยวชาญ ช านาญการ ด๎านภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) และกลุํมอาชีพ 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2558 

 

ระดับชั้น ล าดับที่ ประเภทวิชา 
จ านวนนักเรียน ร้อยละ

ผู้สอบ
ผ่าน ลงทะเบียน เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
  1 สาขางานยานยนต์ 52 50 42 8 84.00 
  2 สาขางานยานยนต์(ทวิ) 42 36 22 14 61.11 

 
3 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม(ทวิ) 20 19 14 5 73.68 

  4 สาขางานเครื่องมือกล 70 62 47 15 75.01 
  5 สาขางานเครื่องมือกล(ทวิ) 23 21 18 3 85.71 
  6 สาขางานโครงสร๎าง 22 19 11 8 57.89 
  7 สาขางานโครงสร๎าง(ทวิ) 12 11 5 6 45.45 
  8 สาขางานไฟฟูาก าลัง 60 58 48 10 82.76 
  9 สาขางานไฟฟูาก าลัง(ทวิ) 6 5 3 2 60.00 
  10 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 59 56 51 5 91.07 
  11 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์(ทวิ) 11 11 10 1 90.91 
  12 สาขางานโทรคมนาคม 17 17 17 - 100.00 
  13 สาขางานกํอสร๎าง 35 32 23 9 71.88 
  14 สาขางานสถาปัตยกรรม 11 8 8 - 100.00 
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  รวม 440 405 319 86 78.77 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
  15 สาขางานการบัญชี 124 118 114 4 96.61 
  16 สาขางานการตลาด 54 51 49 2 96.08 
  17 สาขางานการเลขานุการ 23 23 22 1 95.65 
  18 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 107 103 101 2 98.06 
 19 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Mini EP 8 6 6 - 100.00 
  รวม 316 301 292 9 97.01 
  รวม ปวช.3 756 706 611 95 86.54 

 

 
 
 

     
ระดับชั้น ล าดับที่ ประเภทวิชา 

จ านวนนักเรียน ร้อยละ
ผู้สอบ
ผ่าน ลงทะเบียน เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
  1 สาขางานเทคนิคเครื่องกล 20 20 19 1 95.00 

  2 
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
(ทวิ) 20 20 13 7 65.00 

  3 สาขางานเทคนิคการผลิต 23 22 16 6 72.73 
  4 สาขางานเทคนิคการผลิต(ทวิ) 17 17 14 3 82.35 
  5 สาขางานเทคนิคโลหะ(ทวิ) 21 21 10 11 47.62 
 6 สาขางานติดตั้งไฟฟูา 16 15 10 5 66.67 

  7 
สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับ
อากาศ 6 6 4 2 66.67 

  8 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 15 15 14 1 93.33 
  9 สาขางานระบบโทรคมนาคม 15 15 12 3 80.00 
  10 สาขางานเมคคาทรอนิกส์(ทวิ) 10 10 10 - 100.00 
  11 สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง 7 7 2 5 28.57 
  รวม 170 168 124 44 73.81 
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           
  12 สาขางานการบัญชี 63 63 55 8 87.30 
  13 สาขางานการตลาด 29 29 25 4 86.21 
  14 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 18 18 18 - 100.00 
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 15 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 11 11 11 - 100.00 
  16 สาขางานธุรกิจค๎าปลีกเฉพาะอยําง(ทวิ) 16 16 15 1 93.75 
  รวม 137 137 124 13 90.51 
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
  17 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16 15 1 93.75 
  รวม 16 16 15 1 93.75 
  รวม ปวส.2 323 321 263 58 81.93 

รวมทั้งหมด 1,079 1,027 874 153 85.10 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
     ให๎เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหนํงไมํปัดเศษ โดยให๎ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา  
ตั้งแตํร๎อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบคําคะแนน 5.00 
 

สูตรการค านวณค่าคะแนน    

     
     
สรุปผลการประเมิน  
     ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา(V-NET)  
ตั้งแตํคําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไประดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2  
คิดเป็นร๎อยละ ๘๕.๑๐  ได๎คําคะแนน ๕.๐๐ คะแนน  อยูํในระดับ ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51- 5.00 

ดี 3.51- 4.50 
พอใช๎ 2.51- 3.50 

ต๎องปรับปรุง 1.51-2.50 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 0.00- 1.50 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
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4.61 ดีมาก 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V - 
NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก (Awareness) 

       สถานศึกษามีนโยบายให๎ผู๎เรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้นมีความรู๎และทักษะทางด๎านวิชาภาษาอังกฤษในการ
ฟัง พูด อําน และเขียนได๎ 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมตํางๆเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น มีความรู๎
และทักษะทางด๎านวิชาภาษาอังกฤษโดยมีการจัดท าโครงการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษให๎กับผู๎เรียน เชํน  
     -  โครงการพัฒนาขีดความสามารถนักเรียน นักศึกษาด๎านการใช๎ภาษาเพ่ือการประกอบอาชีพและการ เรียนรู๎
โลกอาชีพในสถานประกอบการ 
     -  โครงการ English camp 
     -  โครงการแขํงขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ 
     -  โครงการกิจกรรมคริสต์มาส 
     -  โครงอบรมภาษาตํางประเทศในชํวงท ากิจกรรมเข๎าแถว 
     -  โครงการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาโดยครูตํางชาติ 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2558  

ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 

ระดับชั้น ล าดับที่ ประเภทวิชา 
จ านวนนักเรียน ร้อยละ

ผู้สอบ
ผ่าน ลงทะเบียน เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
  1 สาขางานยานยนต์ 52 50 15 35 30.00 
  2 สาขางานยานยนต์(ทวิ) 42 36 8 28 22.22 

 
3 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม(ทวิ) 20 19 7 12 36.84 

  4 สาขางานเครื่องมือกล 70 62 18 44 29.03 
  5 สาขางานเครื่องมือกล(ทวิ) 23 21 10 11 47.61 
  6 สาขางานโครงสร๎าง 22 19 1 18 5.26 
  7 สาขางานโครงสร๎าง(ทวิ) 12 11 2 9 18.18 
  8 สาขางานไฟฟูาก าลัง 60 58 25 33 43.10 
  9 สาขางานไฟฟูาก าลัง(ทวิ) 6 5 0 5 0.00 
  10 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 59 56 31 25 55.35 
  11 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์(ทวิ) 11 11 7 4 63.63 
  12 สาขางานโทรคมนาคม 17 17 11 6 64.70 
  13 สาขางานกํอสร๎าง 35 32 10 22 31.25 
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  14 สาขางานสถาปัตยกรรม 11 8 6 2 75.00 
  รวม 440 405 151 254 37.28 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
  15 สาขางานการบัญชี 124 118 83 35 70.33 
  16 สาขางานการตลาด 54 51 36 15 70.58 
  17 สาขางานการเลขานุการ 23 23 13 10 56.52 
  18 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 107 103 65 38 63.10 
 19 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Mini EP 8 6 5 1 83.33 
  รวม 316 301 202 99 67.10 
  รวม ปวช.3 756 706 353 353 50.00 

 

 
 
 

     
ระดับชั้น ล าดับที่ ประเภทวิชา 

จ านวนนักเรียน ร้อยละ
ผู้สอบ
ผ่าน ลงทะเบียน เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
  1 สาขางานเทคนิคเครื่องกล 20 20 12 8 60.00 

  2 
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
(ทวิ) 20 20 9 11 45.00 

  3 สาขางานเทคนิคการผลิต 23 22 11 11 50.00 
  4 สาขางานเทคนิคการผลิต(ทวิ) 17 17 8 9 47.05 
  5 สาขางานเทคนิคโลหะ(ทวิ) 21 21 3 18 14.28 
 6 สาขางานติดตั้งไฟฟูา 16 15 6 9 40.00 

  7 
สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับ
อากาศ 

6 6 3 3 50.00 

  8 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 15 15 12 3 80.00 
  9 สาขางานระบบโทรคมนาคม 15 15 6 9 40.00 
  10 สาขางานเมคคาทรอนิกส์(ทวิ) 10 10 7 3 70.00 
  11 สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง 7 7 1 6 14.28 
  รวม 170 168 78 90 46.42 
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        
  12 สาขางานการบัญชี 63 63 44 19 69.84 
  13 สาขางานการตลาด 29 29 15 14 51.72 
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  14 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 18 18 16 2 88.88 
 15 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 11 11 8 3 72.72 
  16 สาขางานธุรกิจค๎าปลีกเฉพาะอยําง(ทวิ) 16 16 11 5 68.79 
  รวม 137 137 94 43 68.61 
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
  17 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16 13 3 81.25 
  รวม 16 16 13 3 81.25 
  รวม ปวส.2 323 321 185 136 57.63 

รวมทั้งหมด 1,079 1,027 538 486 52.38 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
       ให๎เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหนํงไมํปัดเศษ โดยให๎ก าหนดผลจากประเด็น 
การพิจารณา ตั้งแตํร๎อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบได๎คําคะแนน 5.00  
 

สูตรค านวณคําคะแนน  = ร๎อยละจากประเด็นพิจารณา 
X 5  

  50 
 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51- 5.00 

ดี 3.51- 4.50 
พอใช๎ 2.51- 3.50 

ต๎องปรับปรุง 1.51-2.50 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 0.00- 1.50 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
52.38 ดีมาก 5 
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มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 
- ไมํมีการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาได๎วางแผนการพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง  โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให๎ความรู๎
ทักษะและเทคโนโลยีด๎านวิชาชีพที่เหมาะสม  รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรด๎านตํางๆ  ตามความจ าเป็น  ความ
ถนัดและความสนใจของผู๎เรียน  เชํนงานแนะแนว    การจัดครูที่ปรึกษา  การประชุมผู๎ปกครอง  การศึกษาดูงาน
เป็นต๎น 

ความพยายาม (Attempt) 

 สถานศึกษามีการวางแผนกับบุคลากรในสาขาวิชาเพ่ือเน๎นครูที่ปรึกษาให๎ดูแลนักเรียนในปกครอง ติดตาม
ผลเรื่องการเรียน พฤติกรรมตําง ๆ สํงเสริมด๎านการเรียนการสอนให๎มากขึ้นได๎ด าเนินการพัฒนาผู๎เรียนตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว๎  ดังนี้  ด๎านการสํงเสริมประสบการณ์วิชาชีพและ
วิชาการจัดให๎ครูผู๎สอนจัดท าแผนการเรียนรู๎แบบฐานสมรรถนะในทุกรายวิชา  กิจกรรมวันวิชาการ  การดูงาน  
เป็นต๎น  ด๎านกิจกรรมเสริมความรู๎ทักษะที่จ าเป็น  ความถนัดความสนใจจัดให๎มีกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  กิจกรรม
องค์การวิชาชีพ  การแขํงทักษะวิชาชีพ  เป็นต๎น  ด๎านการให๎บริการและติดตามผู๎เรียนได๎จัดให๎มีกิจกรรม 
Homeroomพบครูที่ปรึกษา  การประชุมผู๎ปกครอง  และการให๎บริการตรวจสุขภาพเป็นต๎น  สํ งให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

แบบ ม. 1/1.7/สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน 
แรกเข้า(ผู้เรียน ปี
การศึกษา2556) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละจ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 

 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
 1. สาขาวิชาช่างยนต์    
 - สาขางานยานยนต ์ 220 95 43.18 
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    
 - สาขางานเครื่องมือกล 158 70 44.30 
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
 - สาขางานเชื่อมโลหะ 83 25 30.12 
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    
 - สาขางานไฟฟูาก าลัง 132 60 45.45 
 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์    
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 132 65 49.24 
 6. สาขาวิชาโทรคมนาคม    
 - สาขางานโทรคมนาคม 24 18 75.00 
 7.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    

 - สาขางานกํอสร๎าง 86 18 20.93 
 - สาขางานสถาปตัยกรรม 32 8 25.00 
 รวม 867 359 41.40 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
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 8. สาขาวิชาพณิชยการ    
 - สาขางานการบญัชี 191 120 62.82 
 - สาขางานการตลาด 105 50 47.61 
 - สาขางานการเลขานุการ 39 23 58.97 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 171 115 67.25 
 รวม 506 308 60.86 
 รวม ระดับ ปวช. 1,373 667 48.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเข้า(ผู้เรียน ปี
การศึกษา2557) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละจ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 

 
ปวส อุตสาหกรรม    
 1. สาขาวิชาเครือ่งกล    
 - สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 21 20 95.23 
 - สาขางานเครื่องกลอตุสาหกรรม 23 16 69.56 
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต    
 - สาขางานเครื่องมือกล 48 38 79.16 
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ    
 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 25 21 84.00 
 4. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง    
 - สาขางานติดตั้งไฟฟูา 19 15 78.94 

 - สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับ
อากาศ 

8 6 75.00 

 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์    
 - สาขางานระบบโทรคมนาคม 17 15 88.23 
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 16 15 93.75 
 6.สาขาการวชิาก่อสร้าง    
 - สาขางานเทคนิคกํอสร๎าง 7 7 100 

 7.สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์    
 - สาขางานเมคคาทรอนิกส ์ 10 10 100 
 รวม 194 163 84.02 

ปวส บริหารธรุกจิ    
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 8. สาขาวิชาการบัญช ี    
 - สาขางานการบญัชี 71 63 88.73 
 9. สาขาวิชาการตลาด    
 - สาขางานการตลาด 31 29 93.54 
 - การจัดการธุรกิจค๎าปลีก 21 16 76.19 
 10.สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 19 18 94.73 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 13 11 84.61 

 รวม 155 137 88.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเข้า(ผู้เรียน ปี
การศึกษา2557) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละจ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 

 
ปวส เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 ๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 - สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 24    16 66.66 

 รวม 24 16 66.66 
 รวมระดับ ปวส.๒  373 316 84.71 
 รวมระดับ ปวช.3 1,373 667 48.57 
 รวมระดับ ปวช.และ ปวส. 1,746 983 56.30 

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
     ให๎เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหนํงไมํปัดเศษ โดยให๎ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแตํ
ร๎อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได๎คําคะแนน 5.00  
 

สูตรค านวณคําคะแนน  = ร๎อยละจากประเด็นพิจารณา 
X 5  

  80 
 

ค านวณคําคะแนน  = 56.30 
X 5  

  80 
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เกณฑ์การตัดสิน(ของใหมํ) 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51- 5.00 
ดี 3.51- 4.50 

พอใช๎ 2.51- 3.50 
ต๎องปรับปรุง 1.51-2.50 

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 0.00- 1.50 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

3.51 ดี 4 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

ความตระหนัก(Awareness) 

 สถานศึกษาวางแผนการส ารวจและเก็บข๎อมูลของผู๎ส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการได๎งานท าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎เรียนภายใน 1 ปี หรือศึกษาตํอภายใน ๑ ปีของภาคเรียน ที่ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕7 

ความพยายาม(Attempt) 

 สถานศึกษาได๎ปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคี และงานแนะแนว ด าเนินการส ารวจข๎อมูลของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา โดยการสํงแบบสอบถามข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษา โทรศัพท์ติดตํอ และเดินทางไปสอบถามจากผู๎ส าเร็จ
การศึกษายังสถานประกอบการ จากผู๎ปกครองโดยตรง จากการติดตามการเก็บข๎อมูลของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ได๎
งานท า และศึกษาตํอภายใน ๑ ปี ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕7 ดังแสดงในตาราง 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติมีดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ระดับ ปวช. 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดับ 

หลักสูตร/ 
ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษา
ที่ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

ท างานในสถาน
ประกอบการภายใน 

๑ ปี 

ศึกษาต่อภายใน๑ 
ปี 

รวมได้งานท า
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาต่อ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1 สาขาวิชาชํางยนต ์ 99 5 5.05 4 4.04 69 69.69 78 78.78 
2 สาขาวิชาชํางกลโรงงาน 77 0 0.00 12 15.58 61 79.22 73 94.80 
3 สาขาวิชาชํางเชื่อมโลหะ 30 0 0.00 8 26.66 22 73.33 30 100.00 
4 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 58 0 0.00 5 8.62 42 72.41 47 81.03 
5 สาขาวิชาชําง

อิเล็กทรอนิกส ์
97 2 2.06 9 9.27 80 82.47 91 93.81 

6 สาขาวิชาการกํอสร๎าง 16 0 0.00 4 25.00 12 75.00 16 100.00 
7 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 8 0 0.00 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

รวม 385 7 1.81 45 11.68 291 77.83 343 89.91 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 120 0 0.00 5 4.46 98 87.50 103 91.96 
2 สาขาวิชาการขาย 55 2 3.85 4 7.69 38 73.08 44 84.62 
3 สาขาวิชาการเลขานุการ 24 0 0.00 2 8.33 18 75.00 20 83.33 
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
115 0 0.00 9 7.83 98 85.22 107 93.04 

รวม 314 2 0.66 20 6.60 252 83.16 274 90.42 
 รวมระดับ ปวช.๓ 699 9 1.28 65 9.29 443 77.68 617 88.26 
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ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ระดับ ปวส. 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

ล าดับ 

หลักสูตร/ 
ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษา
ที่ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

ท างานในสถาน
ประกอบการภายใน

๑ ปี 

ศึกษาต่อภายใน   
๑ ปี 

รวมได้งานท า
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1 
สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล 

27 2 7.41 15 55.56 5 18.52 22 81.48 

2 
สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต 

36 3 8.33 21 58.33 5 13.89 29 80.56 

3 
สาขาวิชาเทคนิคเชื่อม
โลหะ 

17 3 17.65 9 52.94 5 29.41 17 100.00 

4 สาขาวิชาไฟฟูา 15 0 0.00 8 53.33 7 46.67 15 100.00 
5 สาขาวิชาอิเล๎กทรอนิกส ์ 44 0 0.00 25 56.82 16 36.36 41 93.18 
6 สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง 8 0 0.00 6 75.00 2 25.00 8 100.00 

รวม 147 8 5.44 84 57.14 40 132 150 89.79 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 41 5 12.20 18 43.90 14 34.15 37 90.24 
2 สาขาวิชาการตลาด 26 3 11.54 15 57.69 8 30.77 26 100.00 
3 สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจค๎าปลีก 
10 1 10.00 6 60.00 1 10.00 8 80.00 

4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

13 0 0.00 8 61.54 5 38.46 13 100.00 

รวม 90 9 10.00 47 52.22 28 31.11 84 93.33 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

20 0 0.00 12 60.00 5 25.00 17 85.00 

รวม 20 0 0.00 12 60.00 5 25.00 17 85.00 
รวมระดับ ปวส.๒  257 17 6.61 215 83.65 108 42.02 251 9.66 

รวมระดับ ปวช.+ ปวส. 956 26 2.71 280 29.28 551 57.63 868 90.79 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
     ให๎เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหนํงไมํปัดเศษ โดยให๎ก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา 
ตั้งแตํร๎อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได๎คําคะแนน 5.00  
 

สูตรค านวณคําคะแนน  = ร๎อยละจากประเด็นพิจารณา 
X 5  

  80 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 - 5.00 
ดี 3.51 - 4.50 

พอใช๎ 2.51 - 3.50 
ต๎องปรับปรุง 1.51 -2.50 

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 0.00 - 1.50 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
90.79 ดีมาก 5 
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มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู๎รับบริการที่มี

ตํอคุณภาพของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ความตระหนัก(Awareness)          
  สถานศึกษาวางแผนการส ารวจและเก็บข๎อมูลของผู๎ส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการได๎งานท าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎เรียนภายใน 1 ปี หรือศึกษาตํอภายใน ๑ ปีของภาคเรียน ที่ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕7 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาได๎ปฏิบัติงานตามแผน โดยงานทวิภาคี และงานแนะแนว ด าเนินการส ารวจข๎อมูลของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา จากผู๎รับบริการ คือ สถานประกอบการ โดยการสํงแบบสอบถามคุณลักษณะพึงประสงค์
ของผู๎ส าเร็จการศึกษา ด๎านสมรรถนะหลักและสมรรถนะโดยทั่วไป และด๎านสมรรถนะวิชาชีพ ให๎เจ๎าของสถาน
ประกอบการหรือหัวหน๎างานเป็นผู๎ประเมิน จากการติดตามการเก็บข๎อมูลของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ(Achievement) มีดังนี ้
  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุํมตัวอยํางสร๎าง

เครื่องมือเพ่ือเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางน าข๎อมูลมาวิเคราะห์   
2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย

ละ 50 - 59.99  เมื่อเทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย
ละ 60 - 69.99  เมื่อเทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย
ละ 70 -79.99   เมื่อเทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00 คิดเป็นร๎อย
ละ 80 ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับข๎อมูลที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง  โดยพิจารณา
จากภาพรวม  

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)  5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)  4 

พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
การด าเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

1.1  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช๎  2.51- 3.50 
- ต๎องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  0.00- 1.50 

90.52 
ดีมาก 

5 

1.2  ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หนํวยงาน 
ชุมชนที่มีตํอคุณภาพของ
ผู๎เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (4) 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ(1)และมีผล (3) 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล(2) 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)และ
มีผล (5) 
ดีมาก 

5 

1.3  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผําน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช๎  2.51- 3.50 
- ต๎องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  0.00- 1.50 

5 
ดีมาก 

5 

1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด๎าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตํคํา
คะแน เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช๎  2.51- 3.50 
- ต๎องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  0.00- 1.50 

5 
ดีมาก 

5 

1.5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด๎าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตํ
คําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช๎  2.51- 3.50 
- ต๎องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  0.00- 1.50 

52.38 
ดีมาก 

5 

1.6  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผําน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณ วุฒิ
วิชาชีพ หรือหนํวยงานที่
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช๎  2.51- 3.50 
- ต๎องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  0.00- 1.50 

**ไมํมีการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

1.7 ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข๎า 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช๎  2.51- 3.50 
- ต๎องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  0.00- 1.50 

3.51 
ดี 

4 

1.8 ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษา
ที่ได๎งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ
ภายใน 1 ปี 

- ดีมาก  4.51- 5.00 
- ดี  3.51- 4.50 
- พอใช๎  2.51- 3.50 
- ต๎องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  0.00- 1.50 

5 
ดีมาก 

5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนํวยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู๎รับบริการ 
ที่มีตํอคุณภาพของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (4) 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (3) 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2) 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติ (1) 

5 
ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่1 อยู่ในระดับ ดีมาก 4.87  
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่ 1.1  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบํงชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน ชุมชนที่มีตํอคุณภาพของผู๎เรียน 
ตัวบํงชี้ที่ 1.3  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบํงชี้ที่ 1.4  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา   
                   (V-NET)ตั้งแตํคําคะแน เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบํงชี้ที่ 1.5  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา  
                  (V-NET)ต้ัง แตํคําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบํงชี้ที่ 1.6  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ หรือ 
                  หนํวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบํงชี้ที่ 1.8  ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู๎รับบริการ ที่ม ี
                 ตํอคุณภาพของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
  
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่ 1.7 ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข๎า 
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มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   ด๎วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยฯ ได๎จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงแผนการเรียน    โดยให๎ครูผู๎สอนมี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบมุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตลอดจนมีโครงการประเมินการใช๎แผนจัดการเรียนรู๎ หรือนิเทศการ
สอน  โครงการประเมินการใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556     และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) พุทธศักราช 2557     การจัดสํงนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ  บรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ความพยายาม(Attempt) 

 วิทยาลัยฯ  ได๎ด าเนินปรับปรุงหลักสูตร และแผนจัดการเรียนการสอน ทั้ งระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช 2556  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557   ให๎เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกหลักสูตร มุํงเน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะตามสาขา
วิชาชีพและให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต๎องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล๎องของสมรรถนะอาชีพ พร๎อมทั้งได๎
น าผลส ารวจความต๎องการของสถานประกอบการ และพฤติกรรมในด๎านการเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความแตกตํางระหวํางบุคคล มาประกอบในการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการส ารวจข๎อมูลความต๎องการในการพัฒนาหลักสูตร   
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานประกอบการและหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง 
  

3 สถานศึกษามีการทดลองใช๎หลักสูตร   
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล๎วตามข๎อ 

(1) – (4) ไมํเกิน  3 ปีไปใช๎ อยํางน๎อยร๎อยละ  50 ของจ านวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

 
(ร๎อยละ 
100) 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

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

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5 

ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 
พอใช๎  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 

ต๎องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ได๎สนับสนุน สํงเสริมให๎มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชาที่สอน ด๎วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายที่มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคํานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ทุกรายวิชาที่สอน โดยก าหนดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
 

ความพยายาม(Attempt) 

 มีการด าเนินการตามโครงการที่ได๎รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสํงเสริมการระดับคุณภาพ
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชา ก าหนดให๎ครูผู๎สอนทุกคน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชาด๎วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคํานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ทุกรายวิชาที่สอนโดยมีฝุายวิชาการเป็นผู๎ก ากับดูแลทุกภาคเรียนอีกทั้งได๎ด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชาเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายที่มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทุกรายวิชาที่สอน 

  

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร๎อยละ 50 – 59.99 ของจ านวน
ครูผู๎สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- - 

3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร๎อยละ 60 – 69.99 ของจ านวน
ครูผู๎สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- - 

4 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร๎อยละ 70 – 79.99 ของจ านวน
ครูผู๎สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 
 

- 

5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร๎อยละ 80 ขึ้นไป  ของจ านวนครูผู๎สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

 
ร๎อยละ 
90.00 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

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

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

พอใช๎  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 
ต๎องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
สํงเสริมให๎ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคํานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
ด าเนินการให๎ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมให๎มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให๎ท าบันทึกหลังการ
สอน ให๎ครูน าผลจากการสอน และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและการน าผลจากการ
วิจัยไปแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนด๎วยการจัดโครงการอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถน าไปใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ความพยายาม(Attempt) 

 วิทยาลัยฯ  ได๎สนับสนุนให๎ครูได๎รับการพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาในการจัดการเรียน  การสอนใน
หลักสูตร ด๎วยการเข๎ารับการอบรม  ให๎มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให๎ครูท าบันทึกหลังการสอน 
ให๎ครูน าผลจากการสอนด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และ
ความต๎องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูแตํละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรู๎ด๎วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย ทีมุ่ํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ  

บูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคํานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน  

มี 
ร๎อยละ
90.00 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูแตํละคนใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน                 

มี 
ร๎อยละ
90.00 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให๎มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให๎ครูแตํละ
คนท าบันทึกหลังการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

มี 
ร๎อยละ

90 

 

4 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูแตํละคนน าผลจากการสอนด๎วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อ
แก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไมํน๎อยกวําหนึ่งรายวิชาที่สอน     

มี 
 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูแตํละคนน าผลจากการวิจัยไปแก๎ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไมํน๎อยกวําหนึ่งรายวิชาที่สอน                                 

มี 
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ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ข๎อ 5 

ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข๎อ 4 
พอใช๎  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข๎อ 3 

ต๎องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข๎อ 2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข๎อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ความตระหนัก(Awareness) 

 วิทยาลัยฯด าเนินการให๎ครูทุกคนก าหนดจัดท าแผนการเรียนรู๎แบบบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสอนเพ่ือแจ๎งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผลให๎ผู๎เรียนทราบกํอนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินตามแผนและ
หลากหลายวิธี และสํงคะแนนเก็บทุกระยะที่งานวัดผลฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวม มีการ
นิเทศการสอน และยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ เพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯสนับสนุนการจัดท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวการวัดและประเมินผล เชํนโครงการวิเคราะห์
ข๎อสอบฯ พร๎อมทั้งมีการรายงานผลการประเมินในทุกรายวิชาระดับ 15 %, 30%, 45 - 50% และสรุปผล
ปลายภาค 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ(Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ รายการ 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูทุกคนก าหนด  และแจ๎งหลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผล ให๎ผู๎เรียนทราบกํอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

  

๒ สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู๎ ทุกรายวิชาที่สอน  

  

๓ สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูทุกคนใช๎วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสม ทุกรายวิชาที่สอน 

  

๔ สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูทุกคนให๎ผู๎ เรียนมีสํวนรํวมในการวัดและ
ประเมินผล ทุกรายวิชาที่สอน 

  

๕ สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูทุกคน น าผลการจากวัดและประเมินผลไปใช๎ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน  ที่มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

  

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ข๎อ 5 
ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข๎อ 4 

พอใช๎  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข๎อ 3 
ต๎องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข๎อ 2 

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข๎อ 1 
 
 
แบบเก็บข้อมูลระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่ปฏิบัติ 
แจ้งเกณฑ์

วัดผล
ก่อนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

วัดผล
หลากหลาย 

 

ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

 

น าผล
ไป

พัฒนา
ผู้เรียน 

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. สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 12 12 12 12 12 12 12 
๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 16 16 16 16 16 16 16 
6 สาขาวิชากํอสร๎าง 6 6 6 6 6 6 6 
7 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 3 3 3 3 3 3 3 
8. เทคนิคพ้ืนฐาน 6 6 6 6 6 6 6 
9 สามัญ สัมพันธ์ 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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 9 9 9 9 9 9 9 

รวม 138 138 138 138 138 138 138 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการสํงนักศึกษาเข๎าฝึกงานในสถานประกอบการ  โดย
พิจารณาด๎านความรู๎ ความสามารถ การมีระเบียบวินัย ความมุมานะอดทน ของนักเรียนนักศึกษา มีโครงการ
ความรํวมมือระหวํางสถานประกอบการ ฯ หนํวยงานและท าความรํวมมือในการสํงผู๎เรียนเข๎าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับงาน 
 

ความพยายาม (Attempt) 
 สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หนํวยงาน และท าความรํวมมือในการสํงผู๎เรียนเข๎า
ฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู๎เรียนกํอนการฝึกงาน พร๎อมมีคูํมือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงาน
ของผู๎ เรียนในสถานประกอบการ หนํวยงาน มีการวัดผลฝึกงานของผู๎ เรียนรํวมกับสถานประกอบการ 
หนํวยงาน และมีการสัมมนารํวมกับสถานประกอบการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุง  
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 

ข๎อ ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติ 

 มี ไมํมี 
๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หนํวยงาน และท าความรํวมมือ

ในการสํงผู๎เรียนเข๎าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
  

๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู๎เรียนกํอนการฝึกงานพร๎อมมีคูํมือการฝึกงาน   
๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู๎เรียนในสถานประกอบการ  หนํวยงาน   
๔ สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานรํวมกับสถานประกอบการ  หนํวยงาน   
๕ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู๎เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญ

สถานประกอบการ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมการสัมมนา 
  

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ข๎อ 5 
ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข๎อ 4 

พอใช๎  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข๎อ 3 
ต๎องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข๎อ 2 

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข๎อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
การด าเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช๎และ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) – (4) 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ(1) – (3) 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) – 
(5) 

อยูํในระดับ 
ดีมาก 

5 

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู๎
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัต ิ(1) และมีผล (4) 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ(1)และมีผล (3) 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และมีผล 
(2) 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) 
และมีผล (5) 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่2 อยู่ในระดับ ดีมาก 5   
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช๎ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล๎องกับ 
                  ความต๎องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชา 
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 - ไมํมี - 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยมีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น ามีระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู๎เรียน มีการพัฒนา และดูแล
สภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา มีการบริหารการเงิน และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขําย 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ วิทยาลัยผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

ความตระหนัก( Awareness ) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ ข้อ  ๔๙  และข้อ๕๐
เห็นชอบหรือพิจารณาต่างๆ ตามที่กฎหมาย มอบหมายหน้าที่ และวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการของสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยมีผลประเมินโดยเฉลี่ย
อยํางน๎อย 3.51 – 5 และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

ความพยายาม( Attempt ) 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีคณะกรรมการศึกษา หรือวิทยาลัย  ๒ ชุด ดังนี้ 
      ๑. คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
      ๒. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 -  คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีการประชุมคณะกรรมการในปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๖ 

ครั้ง ( ประชุม ๒ เดือน ครั้ง ) - คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุม  จ านวน ๓ ครั้ง ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 -  คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติตามบทบาทหน้าที่ ได้ แก่ แผนพัฒนาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุมัติอัตราก าลัง ระเบียบข้อคับเกี่ยวกับผู้เรียน และการเบิกจ่าย อนุมัติ
ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติแผนการเงิน อนุมัติการเปิดสาขาวิชาที่เปิดใหม่ ฯลฯ เห็นชอบ
โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณจากกองกลางการบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร มีการก ากับติดตามสรุปประเมินผลอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมและ
เห็นชอบมอบหมายให้วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ 

 

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มีดังนี้ 
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 ๑. อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
 ๒. ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินของสถานศึกษา 
 ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ             

อาชีวศึกษาก าหนด 
๔. ก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสถานศึกษา 

ก าหนดนโยบาย  ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 

ความส าเร็จการปฏิบัติ ( Achievement )  มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานผลการของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี   

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มี 
 

 ๑๑ ครั้ง 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามอ านาจที่ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี   

๔ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติงานร่วมสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – 
๕.๐๐ 

มี 
 

 โดยเฉลี่ย 
๔.๕๐ 

๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี   

 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5  ข๎อ 5 

ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข๎อ 4 
พอใช๎  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข๎อ 3 

ต๎องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข๎อ 2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข๎อ 1 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสํวนรํวมของครูและบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษา ผู๎เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับแผนการจัดตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร๎อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาได๎แตํงตั้งคณะกรรมการการสถานศึกษาเพ่ือปรึกษาหารือแก๎ไขปัญหาของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดท าค าสั่งมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบให๎แกํครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร๎างการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินการในด๎านตําง ๆ อยํางชัดเจน และได๎มีการประเมิน
ตนเองอยํางเป็นธรรมโปรํงใส 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 สถานศึกษามีคณะกรรมการกลั่นกรองงานเป็นล าดับชั้น คือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการฝุายงาน สาขาวิชา และคณะท างานตําง ๆ ซึ่งต๎องมีการประชุมพิจารณาขั้นตอนในการ
ด าเนินงานตําง ๆ ท าให๎การด าเนินงานครอบคลุมบุคลากรทุกคนท าให๎เกิดความรํวมมือในการด าเนินการเป็น
อยํางดี และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเพ่ือความเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้ง
การแสวงหาความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกอยํางสม่ าเสมอ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีการ
มีสํวนรํวมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  ผู๎เรียน  ชุมชน  สถาน
ประกอบการ  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2 สถานศึกษามีการมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสํวนรํวมของครูและ
บุคคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
4 สถานศึกษามีการมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ   
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ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

 
  
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    

ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาหลากหลายฝุาย โดยตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาจัดการบริหารการเงินและงบประมาณ  ให๎สอดคล๎องกับ อัตลักษณ์  
คือ มุํงเน๎นให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการคัดกรองและพิจารณาโครงการให๎สอดคล๎องกับ  อัตลักษณ์  โดย
โครงการที่จัดท าต๎องท าให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 

 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

  

2 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ  อัตลักษณ์
ของสถานศึกษา  โดยการมีสํวนรํวมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  
ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
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ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 

พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 
ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
     ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือชํวยในการบริหารจัดการให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาทุกฝุาย มีการ
ประชุมผู๎ปกครองทุกภาคเรียน สถานศึกษาจัดให๎มีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยใช๎แบบประเมินมาตราสํวนประมาณคํา  (Rating 
scale) 1 – 5 
 

ความพยายาม(Attempt)  
- สถานศึกษา จัดท าคํูมือการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ทุกปีการศึกษา 
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานทุกหนํวยงานทุกปี 

 - มีการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ๒ เดือน ครั้ง 
 - มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 - จัดประชุมผู๎ปกครองทุกภาคเรียน 
 - จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝุาย 
 - มีการประเมินผลการบริหารงานภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา 2557 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนํวยงาน
ต๎นสังกัด 

   

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอยําง
น๎อยภาคเรียนละ  2 ครั้ง 
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3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู๎ปกครอง  ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการ
จัดการอาชีวศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

   

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง  รวมทั้งผู๎
ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องไปใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษา   

   

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู๎น าของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

  เฉลี่ย     
4.๕๐ 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    

ตัวบ่งช้ีที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
ความตระหนัก(Awareness)  
 งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศได๎จัดท าข๎อมูลพืน้ฐานตํางๆของสถานศึกษา  เป็นผู๎รับผิดชอบ รวบรวมข๎อมูล
จากหนํวยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดท า และบริการ
ข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข๎อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับสาขาวิชา และหนํวยงาน
ตํางๆ ในสถานศึกษา และหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎ครบถ๎วน เชื่อมโยงอยํางเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน
เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู๎เรียนสามารถเข๎าถึง และใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา และเพ่ือการพัฒนางาน และการเรียนการสอน 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศมีข๎อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท และมีข๎อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่
ครบถ๎วนที่สามารถน ามาใช๎ประกอบการตัดสินใจ มีระบบข๎อมูลของสถานศึกษาเชื่อมโยงกันเป็นเครือขําย
สถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระดับหนึ่งและได๎เสนอข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถให๎บริการแกํ
ครูนักเรียนนักศึกษาผู๎ปกครองตลอดจนผู๎สนใจได๎เป็นอยํางดีและมีระบบส ารองข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกัน  
การสูญหายของข๎อมูล และมีการพัฒนาฐานข๎อมูลสารสนเทศอยํางตํอเนื่องเป็นปัจจุบัน พร๎อมทั้งด าเนินการให๎
ครูและผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงสามารถใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยและงาน
ศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ ได๎ด าเนินการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบที่ใช๎เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
ผลการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการปีการศึกษา 2558 

 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

หายเหตุ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีข๎อมูลพ้ืนฐาน 9  ประเภทและอาจมีข๎อมูลอ่ืน  ที่จ าเป็น
ส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ๎วนและเชื่อมโยงเป็นระบบและมีระบบส ารอง
ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกันการสูญหายของข๎อมูล      

   

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข๎อมูลสารสนเทศอยํางตํอเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 

   

3 สถานศึกษามีการให๎ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  และผู๎เรียน
สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ จากฐานข๎อมูลสารสนเทศ 

   

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษาและผู๎เรียน 

   

5 สถานศึกษามีผลการการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
 

 ๔.09 

  

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
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ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    

ตัวบ่งช้ีที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 

ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีการปฏิบัติงานในด๎านของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด๎าน  ด๎วยความ
มุํงมั่นที่จะสร๎างไมํให๎เกิดความเสี่ยงในทุกๆ ด๎านขึ้นกับสถานศึกษา ทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคลากร  และ
นักเรียน  ได๎มีการวางแผนในกิจกรรมโครงการตํางๆ ที่ได๎วางแผน ได๎น าลงสูํภาคการปฏิบัติงานได๎มีการ
ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก น าผลการด าเนินกิจกรรมโครงการตํางๆ มา
หาข๎อสรุปและก าหนดมาตรการในการที่จะวางแนวทางตํางๆ ที่จะเป็นการปูองกันไมํให๎เกิดความเสี่ยงขึ้นใน
สถานศึกษา  โดยมีความมุํงมั่นที่จะสร๎างคุณภาพให๎เกิดข้ึนอยํางถาวร 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีความพยายามที่จะปฏิบัติงานให๎มีคุณภาพของงานในทุกๆ  ด๎านอยําง
เครํงครัดเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ทีดีแกํสถานศึกษา  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา  ด๎านการอาชีวศึกษาที่
ก าหนดใน มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในกลุํมตัวบํงชี้พ้ืนฐาน  ตัวบํงชี้ที่ 3.6 มุํงเน๎นที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีสํวนรํวมคิด  รํวมปฏิบัติ และรํวมรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอยําง
เครํงครัด 
 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 
ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยง

ที่ส าคัญ อยํางน๎อย  5  ด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านความปลอดภัย  ด๎านการทะเลาะ
วิวาท  ด๎านสิ่งเสพติด  ด๎านสังคม  ด๎านการพนันและการมั่วสุม  โดยการที
สํวนรํวมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  ผู๎เรียนและผู๎ปกครอง   

  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ       
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
4 สถานศึกษามีการน าผลประเมินผลไปใช๎ในการปรับปรุงการบริหารความ

เสี่ยง   
  

5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยํางน๎อย  3  ด๎าน   
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จ านวน ๓ ด๎าน 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ดีมาก 5 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 

 
 
โครงการสนับสนุนในการบรหิารความเสี่ยง 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
1. สวัสดิการพยาบาลแกํผู๎เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
2. ประกันอุบัติเหตุเพ่ือคุ๎มครองผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. แตํงตั้งครูที่ปรึกษาชํวยเหลือผู๎เรียน 
4. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
5. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษากํอนเปิดภาคเรียน 
6. จัดกิจกรรมให๎นักศึกษากลุํมเสี่ยงท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
7. การปันน้ าใจ รํวมบริจาคโลหิต 
8. เชิญวิทยากรเพื่อให๎ความรู๎ 
9. มีระบบเวรยาม การรักษาความปลอดภัยอยํางเข๎มงวด 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีการจัดระบบดูแลผู๎เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู๎เรียน  มีการแตํงตั้งครูที่
ปรึกษามีระบบเครือขํายผู๎ปกครองเพ่ือรํวมกันดูแลผู๎เรียน สํงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกํผู๎เรียน มีระบบ
ดูแลผู๎เรียนกลุํมเสี่ยง ครูผู๎สอนและครูที่ปรึกษาทุกคนมีหน๎าที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาชํวยแก๎ไขปัญหาให๎นักเรียน 
นักศึกษาได๎จบตามหลักสูตร 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 มีการปฐมนิเทศผู๎เรียนมีค าสั่งแตํงตั้งครูที่ปรึกษา และหลักฐานการพบ และให๎ค าปรึกษาแกํผู๎เรียน
ด าเนินงานของระบบเครือขํายผู๎ปกครอง เพ่ือรํวมกันดูแลผู๎เรียน มีแผนงาน กิจกรรมการสนับสนุน
ทุนการศึกษา มีการด าเนินงานของระบบดูแลผู๎เรียนกลุํมเสี่ยง มีการจัดระบบครูที่ปรึกษาในการด าเนินงาน
นอกเหนือจากการสอน 3 อยํางคือ 

1. เช็คชื่อทุกชั่วโมงกิจกรรมเพ่ือเข๎าชมรม 
2. จัดให๎นักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและดูแลแก๎ไขปัญหาตํางๆเป็นสํวนตัว 
3. จัดสอนพิเศษในบางกรณีที่มีปัญหา โดยมีครูที่ปรึกษาคอยเช็คชื่อทุกสัปดาห์ 

 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ(Achievement)  มีดังนี้ 
สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู๎เรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแตํงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให๎ผู๎เรียนพบครูที่ปรึกษาอยํางน๎อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง     
มี 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3 สถานศึกษามีระบบเครือขํายผู๎ปกครองเพ่ือรํวมกันดูผู๎เรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกํผู๎เรียนอยําง

น๎อยร๎อยละ  10 ของจ านวนผู๎เรียนที่ร๎องขอ 
มี 

ร๎อยละ 84 
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู๎เรียนกลุํมเสี่ยงและสํงเสริมผู๎เรียนปัญญาเลิศ มี 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
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ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา  และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ได๎จัดท าแผนโครงการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯการใช๎
อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โดยการมีสํวนรํวมของครู อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ นักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ พร๎อมทั้งประเมินความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาการใช๎อาคาร
สถานที ่ห๎องเรียน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มีการจัดอาคารเรียนตามลักษณะสาขา  
มีห๎องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการมีห๎องเรียนแผนกวิชาสามัญครบทุกหมวดวิชาการแตํงตั้ง ในการดูแล
รักษาปรับปรุงและพัฒนาห๎องเรียนได๎อยํางเหมาะสม  มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการดูแลท าให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
นักเรียนมีความสุขในการเรียน  มีห๎องสมุดและห๎องอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสม  
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯได๎ด าเนินการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ การใช๎อาคาร
สถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ตามแผนงานโครงการ มีการประเมินความพึงพอใจในการใช๎บริการ มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารโดยการมีสํวนรํวมของ คร ูนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ 
 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมิน  สถานศกึษามีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และการ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้                 

ปีการศึกษาที่  2558 
ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม

และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช๎อาคารสถานที่   ห๎องเรียน  
ห๎องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีสํวนรํวมของ ครูและบุ
คลาการทุกฝุายในสถานศึกษาและผู๎เรียน 

  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตํอสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของ   
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สถานศึกษาและการใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีสํวนรํวมของ ครูและบุคลาการทุกฝุายใน
สถานศึกษาและผู๎เรียน 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  
เฉลี่ย 4.42 

 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ   
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานและมีข๎อมูลทีแสดงความตระหนัก ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข๎อก าหนดและสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนงาน
โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์บรรจุใน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ทุกปี 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ตามแผนงาน/โครงการที่ได๎ขอ
อนุมัติไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีการประเมินความพึงพอใจตํอ การจัดหา การใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรการทุกฝุายในสถานศึกษาและผู๎เรียน   โดยใช๎แบบ
ประเมิน มาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) ๑-๕ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
เพ่ือให๎ได๎มาตรฐาน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

  

 
ผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

  

๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตํอ การจัดหา การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรการทุกฝุายในสถานศึกษา
และผู๎เรียน 

  

๔ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  
เฉลี่ย ๓.78 

 

๕ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ   
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เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา ทั้งในด๎านวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการจัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สํงเสริมให๎มีโครงการ
แลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานประกอบการ  สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได๎รับประกาศเกียรติคุณยกยํอง และพัฒนาวิทยฐานะของตนเอง 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาอนุญาตให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งด๎านวิชาการ 
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมตามโครงการของงานบุคลากร สํงเสริมเรื่องทุนการศึกษา
จากภายนอก ทุนวิจัย ทุนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โดยระดมทุนจากหนํวยงานภายนอก และภายใน  
สถานศึกษารํวมมือกับสถานประกอบการภายนอกลงนาม MOU  มีการสํงบุคลากรเข๎ารํวมโครงการ  
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การไปศึกษาดูงานยังสถานที่ตํางๆ สนับสนุนให๎ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎รับประกาศเกียรติคุณยกยํองด๎านวิชาการ และวิชาชีพ รํวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนํวยงานทั้งภายในและภายนอก 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ(Achievement)  มีดังนี้ 
 
ข้อ 

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ ร้อยละ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได๎รับ
การฝึกอบรม ด๎านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ  75 

  100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได๎รับ
ทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร๎างสรรค์จากหนํวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  ไมนํ๎อยกวําร๎อยละ  5 

  5 

3 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข๎ารํวม
โครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หนํวยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  5 

  5 

4 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได๎รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไมํน๎อยกวําร๎อยละ  75 

  75 
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5 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได๎รับ
การประกาศเกียรติคุณยกยํองด๎านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหนํวยงาน หรือองค์กรภายนอกไมํน๎อยกวําร๎อยละ  5 

  5 

 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณเป็นคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการสอน  โดย
มุํงเน๎นการฝึกแล๎วเกิดผลผลิตจากวัสดุฝึก  อีกทั้งสถานศึกษา จัดสรรรายจํายเป็นคําบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ  สํงเสริมสนับสนุนครูและผู๎เรียน จัดประกวดโครงการ  สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย  และการจัดกิจกรรม
หรือโครงการปลูกฝังจิตส านึก  ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 สถานศึกษาก าหนดรายจํายคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจน
รายได๎จากผลผลิตที่ได๎จากการจัดสรรคําวัสดุฝึก สถานศึกษาจัดสรรรายจําย  คําบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพการจัดประกวดโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  การด าเนินโครงการกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก
ผู๎เรียน   เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา งบด าเนินการ งบที่จัดสรร ร้อยละ 
1 สถานศึกษามีรายจํายคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  10 
66,319,362 

 
14,003,955 20 

2 สถานศึกษามีรายได๎หรือมูลคําของผลผลิต  ผลงานจาก
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  
25 ของวัสดุฝึก 

551,593.80 4 

3 สถานศึกษามีรายจํายส าหรับคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ  1 

1,325,400 13.25 

4 สถานศึกษามีรายจํายในการสํงเสริม  สนับสนุนให๎ครู
และผู๎เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

1,406,000 2.12 

5 สถานศึกษามีรายจํายในการด าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม  ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความ

4,722,120 7.12 
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เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

 

หมายเหตุ : คําวัสดุฝึก 3,300,000 บาท 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข๎อ พอใช๎ 3 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีความตระหนักที่จะระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการรวมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบและระบบทวิภาคี เชํน การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  การเชิผู๎เชี่ยวชาญ 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ เจ๎าของสถานประกอบการมาจัดหลักสูตรความรํวมมือกับสถานประกอบการ  เพ่ือพัฒนา
อาชีวศึกษาและฝึกอาชีพ และลงนามความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการ การสนับสนุน
ด๎านทรัพยากรตํางๆ เพ่ือให๎การจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุง  
ความพยายาม(Attempt)  

1. มีการประชุมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 
2. การเชิญผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ เจ๎าของสถานประกอบการมาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

3. การลงนามความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นทุกปี 
4. การระดมทรัพยากรเป็นเงิน เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ

อ่ืนๆ จากหลายหนํวยงาน 
5. การประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือการปรับปรุง 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขําย ทั้งในประเทศและ หรือตํางประเทศ 

  
 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎เชี่ยวชาญ  
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในประเทศและ หรือตํางประเทศรํวมพัฒนาผู๎เรียน  
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

  
 

100 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือ
ตํางประเทศที่มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมํน๎อย

  
 

186  แหํง 
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กวํา  20  แหํง 
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชํน งบประมาณ  วัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพื่อสํงเสริม  สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  
ไมํน๎อยกวํา 5 รายการ 

  

 

46  
รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขําย ทั้งใน
ประเทศและ หรือตํางประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

  
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่3 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

3.1  ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ 4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)(๒)(๓)(๔)และ (5) 
- ดี     ปฏิบัติ (1) (๒)(๓) และ (4) 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ(1) (๒)และ (3) 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และ (2) 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)(๒)
(๓)(๔)และ (5) 

ดีมาก 

5 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)(๒)(๓)(๔)และ (5) 
- ดี       ปฏิบัต ิ(1) (๒)(๓) และ (4) 
- พอใช๎   ปฏิบัต ิ(1) (๒)และ (3) 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และ (2) 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)(๒)
(๓)(๔)และ (5) 

ดีมาก 

5 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู๎น าของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก   ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี        ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎   ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน   ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)(๒)(๓)(๔)และ (5) 
- ดี       ปฏิบัต ิ(1) (๒)(๓) และ (4) 
- พอใช๎   ปฏิบัต ิ(1) (๒)และ (3) 

ปฏิบัติ (1)(๒)
(๓)(๔)และ (5) 

ดีมาก 

5 
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- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)และ (2) 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ (1) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู๎เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล๎อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช๎อาคารสถานที่ 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการโรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 3 ข๎อ 
พอใช้ 

3 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการ จัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขํายทั้งใน
ประเทศและหรือตํางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่3 อยู่ในระดับ ดีมาก 4.83 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบํงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที ่3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบํงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู๎เรียน 
ตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช๎ 
            อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบํงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ จัดการอาชีวศึกษากับเครือขํายทั้งในประเทศและ 
                    หรือตํางประเทศ 
 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
 บริการวิชาการ และวิชาชีพสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก(Awareness) 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีความตระหนักอยูํเสมอวํา  วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาที่ท าหน๎าที่ให๎
ความรู๎และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให๎กับเยาวชน เพ่ือให๎เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน
วิทยาลัยฯ ก็ได๎ด าเนินการเป็นแนวคูํขนานในการน านักเรียน นักศึกษาออกให๎บริการความรู๎และทักษะทาง
วิชาชีพแกํชุมชนและบุคคลทั่วไป หนํวยงานองค์กรภายนอก และสถานศึกษา เชํน โครงการอาชีวศึกษาสร๎าง
อาชีพ (๑๐๘ อาชีพ)  เผยแพรํองค์ความรู๎  ทักษะวิชาชีพแกํประชาชนเพ่ือการมีงานท าและประกอบอาชีพ  มี
การประสานความรํวมมือในการออกให๎บริการวิชาการ/วิชาชีพเคลื่อนที่รํวมกับจังหวัด ท๎องถิ่น และหนํวยงาน 
เพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมตามนโยบาย เชํน โครงการศูนย์ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  โครงการ
อาชีวศึกษารํวมด๎วยชํวยประชาชน และโครงการชํวยเหลือให๎บริการอ่ืน ๆ กรณีภัยพิบัติตามที่ได๎รับมอบหมาย  
ซึ่งจากการด าเนินงานดังกลําว ยังผลให๎เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา ในการน าความรู๎ที่ได๎ไป
ถํายทอดและฝึกประสบการณ์ในการให๎บริการวิชาการ/วิชาชีพแกํชุมชน หนํวยงานองค์กร และสถานศึกษา 
ตลอดจนผู๎เรียนทุกสาขางานจะต๎องมีการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยใช๎แบบประเมินมาตราสํวน
ประมาณคํา (Rating Scale) 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได๎มีการจัดประชุมวางแผนรํวมกับทุกสาขางานเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ออกให๎บริการวิชาการ/วิชาชีพที่สํงเสริมการพัฒนาทักษะของผู๎เรียนทุกสาขางานมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
บริการวิชาการ และวิชาชีพโดยการมีสํวนรํวมของครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีการด าเนินงานไมํน๎อยกวํา 
2 โครงการ กิจกรรมตํอป ีและให๎ครูในสาขาวิชาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 เข๎ารํวมโครงการ กิจกรรม 
 
ความส าเร็จจาการปฏิบัติ (Achievement) มีดังนี ้
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี) 

หมายเหตุ 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 
โดยการมีสํวนรํวมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู๎เรียน 
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๒ สถานศึกษาเนินการให๎ทุกสาขางานด าเนินการ ไมํน๎อยกวํา ๒ โครงการ 
กิจกรรมตํอป ี

 (๒ โครงการ
กิจกรรม) 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ ๖๐ เข๎ารํวมโครงการ กิจกรรม 

 ร๎อยละ
100.00 

๔ สถานศึกษาด าเนินการให๎ผู๎เรียนในแตํละสาขางาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ เข๎ารํวมโครงการ กิจกรรม 

 ร๎อยละ 
100.00 

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการและผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 3.85 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่4 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

4.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ 1 ข๎อ 
 

ปฏิบัติครบ  
5 ข๎อ 

อยูํในระดับ 
ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่4 อยู่ในระดับ ดีมาก 5 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
-ไมํมี 
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มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ

ผู๎เรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีการสํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2
จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการและอ่ืน ๆ และจัดให๎มีการ
ประกวดแสดง และเผยแพรํผลงานรวมทั้งการน าผลงานไปใช๎ประโยชน์ในสถานศึกษาตลอดจนมีการสํงเสริมให๎
ครูและผู๎เรียนเข๎ารํวมแสดงแขํงขัน และได๎รับรางวัลหรือน าไปใช๎ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัดภาค และชาติ 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 - จัดสรรงบประมาณ ให๎สาขาวิชา เพ่ือน าไปบริหารจัดการ โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู๎เรียน 
 - สํงผลงาน นักเรียน นักศึกษา ประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 - เผยแพรํ ผลงาน นักเรียน นักศึกษา www.skntc.ac.th,  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, ศูนย์สํงเสริมอาชีวศึกษาภาค ,ส านักงานวิจัยแหํงชาติ 
 - น าผลงานนักเรียน นักศึกษาไปใช๎ประโยชน์ระดับสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียน การสอน  
 - การสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการดังนี้ 
 จัดให๎มีการประกวดแสดงผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ประจ าทุกปี
การศึกษา 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุนให๎ผู๎เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  
จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  หรืองานวิจัย 

  

2 สถานศึกษาด าเนินการให๎ผู๎เรียนระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2  
จัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  หรืองานวิจัย  โดยมีผลงาน
ทั้งหมด  ตามเกณฑ์เฉลี่ย  ระดับชั้น  ปวช.3  จ านวน  3 คน :  1 ชิ้นงาน  
และระดับชั้น  ปวส.2  จ านวน  2 คน :  1 ชิ้นงาน   

  

3 สถานศึกษาได๎จัดประกวดและได๎น า โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  
หรืองานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  ไปใช๎
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
ร๎อยละ 
100 

 

4 สถานศึกษาได๎จัดประกวดและได๎น า โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  
หรืองานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  25  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพรํ
ตํอสาธารณชน 

 
ร๎อยละ 
100 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให๎ โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  หรือ
งานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  น าไปใช๎ประโยชน์
หรือได๎รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค และชาติ 

 
ร๎อยละ ๕ 
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แสดงผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียนที่ได๎น าไปใช๎ประโยชน์ ระดับ ปวช. 
ปีการศึกษา 2558   

สาขางาน 
 

จ านวน
ผู๎เรยีน 
ปวช.

ทั้งหมด 
(ปวช. 3) 

 

จ านวน
ผลงาน
ระดับ
ปวช.

ทั้งหมด 

จ านวนผลงานท่ีเป็นโครงการทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียนที่ได๎

น าไปใช๎ประโยชน์หรือได๎รับรางวัล         
ร๎อยละ
ของ

ผลงานฯ 
 

รํองรอย/
หลักฐาน
อ๎างอิง 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 ์

นว
ัตก

รร
ม/

สื่อ
 

วิจ
ัย 

โค
รง

งา
น 

หุํน
ยน

ต ์

ยานยนต์(ปวช.) 114 41 40 1 - - - 100  
เครื่องมือกล(ปวช.) 88 31 31 - - - - 100  
เชื่อมโลหะ(ปวช.) 27 9 9 - - - - 100  
ไฟฟูาก าลัง(ปวช.) 66 24 24 - - - - 100  
อิเล็กทรอนิกส์(ปวช.) 92 32 31 1 - - - 100  
งานเทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวช.) - - - - - - - -  
การกํอสร๎าง(ปวช.) 32 11 11 - - - - 100  
งานเครื่องเรือนและตกแตํง
ภายใน (ปวช.) 

- - - - - - - - 
 

สถาปัตยกรรม(ปวช.) 8 3 - - - 3 - 100  
การบัญชี(ปวช.) 125 44 - - - 44 - 100  
การขาย(ปวช.) 53 19 -   - 19 - - 100  
การเลขานุการ(ปวช.) 25 9 - 2 7 - - 100  
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ(ปวช.) 124 42 2 40 - - - 100  
รวม 754 265 148 44 26 47 - 100  

 
 จ านวนผู๎เรียน ระดับปวช.3 จ านวน  754 คน ต๎องมีผลงานตามเกณฑ์ 754 ÷3 = 251ชิ้น 
ปรากฏวํา ผู๎เรียน ระดับปวช.3 มีผลงานจริงจ านวน  265 ชิ้น ซึ่งสูงกวําเกณฑ์จ านวน  14 ชิ้น 
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แสดงผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียนที่ได๎น าไปใช๎ประโยชน์ ระดับ ปวส. 
ปีการศึกษา 2558 

สาขางาน 
 

จ านวน
ผู๎เรยีน 
ปวส.

ทั้งหมด 
(ปวส.2) 

 

จ านวน
ผลงาน
ปวส.

ทั้งหมด 

จ านวนผลงานท่ีเป็นโครงการทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียนที่
ได๎น าไปใช๎ประโยชน์หรือได๎รับรางวัล         

ร๎อยละ
ของ

ผลงานฯ 
 

รํองรอย/
หลักฐาน
อ๎างอิง 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 ์

นว
ัตก

รร
ม/

สื่อ
 

วิจ
ัย 

โค
รง

งา
น 

หุํน
ยน

ต ์

เทคนิคยานยนต์(ปวส.) 20 10 10 - - - - 100  
เครื่องกลอุตสาหกรรม
(ปวส.) 

20 10 10 - - - - 100  

เครื่องมือกล(ปวส.) 42 21 21 - - - - 85  
เทคนิคการเชื่อมโลหะ(ปวส.) 21 11 11 - - - - 88.9  
ติดตั้งไฟฟูา(ปวส.) 16 8 8 - - - - 100  
เครื่องท าความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ(ปวส.) 

6 3 3 - - - - 100 
 

ระบบโทรคมนาคม(ปวส.) 15 8 8 - - - - 100  
เทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส.) 15 8 8 - - - - 100  
เทคนิคกํอสร๎าง(ปวส.) - - - - - - - -  
การบัญชี(ปวส.) 63 33 - - - 33 - 100  
การตลาด(ปวส.) 29 15 - - 15 - - 100  
การพัฒนาเว็บเพจ(ปวส.) 18 9 - 9 - - - 100  
คอมพิวเตอร์กราฟิก(ปวส.) 11 6 - 6 - - - 100  
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวส.) 16 16 - 16 - - - 100  
รวม 292 158 79 31 15 33 - 100  

 
 จ านวนผู๎เรียนระดับปวส.2 จ านวน  292 คน ต๎องมีผลงานตามเกณฑ์ 292÷2 = 146 ชิ้น 
ปรากฏวํา ผู๎เรียน ระดับปวส.2 มีผลงานจริงจ านวน  158 ชิ้น ซึ่งสูงกวําเกณฑ์จ านวน 12 ชิ้น  
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สรุปผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียนที่ได๎น าไปใช๎ประโยชน์ ระดับ ปวช.-ปวส. 
ปีการศึกษา  2558  

สาขางาน 

จ านวนผู๎เรียนช้ัน 
ปวช.-ปวส.ทั้งหมด 
(ปวช. 3-ปวส.2) 

 
 
 

จ านวนผลงานท่ีเป็นโครงการ
ทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์

ของผู๎เรียนที่ได๎น าไปใช๎
ประโยชน์หรือไดร๎ับรางวัล 

ร๎อยละของผลงานท่ีเป็น
โครงการทางวิชาชีพหรือ

สิ่งประดิษฐ์ของผูเ๎รียนทีไ่ด๎
น าไปใช๎ประโยชน์หรือได๎รับ

รางวัลตํอจ านวนผู๎เรยีน
ทั้งหมด 

รํองรอย/
หลักฐาน
อ๎างอิง 

ยานยนต์(ปวช.) 114 41 100  
เทคนิคยานยนต์(ปวส.) 20 10 100  
เครื่องกลอุตสาหกรรม
(ปวส.) 

20 10 100 
 

เครื่องมือกล(ปวช.) 88 31 100  
เครื่องมือกล(ปวส.) 42 21 100  
เชื่อมโลหะ(ปวช.) 27 9 100  
เทคนิคการเชื่อมโลหะ
(ปวส.) 

21 11 100  

ไฟฟูาก าลัง(ปวช.) 66 24 100  
ติดตั้งไฟฟูา(ปวส.) 16 8 100  
เครื่องท าความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
(ปวส.) 

6 3 100  

อิเล็กทรอนิกส์(ปวช.) 92 32 100  
เทคนิคคอมพิวเตอร์
(ปวช.) 

- - -  

ระบบโทรคมนาคม
(ปวส.) 

15 8 100  

เทคนิคคอมพิวเตอร์
(ปวส.) 

15 8 100  

การกํอสร๎าง(ปวช.) 32 11 100  
เทคนิคกํอสร๎าง(ปวส.) - - -  
สถาปัตยกรรม(ปวช.) 8 3 100  
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สาขางาน 

จ านวนผู๎เรียนช้ัน ปวช.-ปวส.
ทั้งหมด (ปวช. 3-ปวส.2) 

 
 
 

จ านวนผลงานท่ีเป็นโครงการ
ทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์

ของผู๎เรียนที่ได๎น าไปใช๎
ประโยชน์หรือไดร๎ับรางวัล 

ร๎อยละของผลงานท่ีเป็น
โครงการทางวิชาชีพหรือ

สิ่งประดิษฐ์ของผูเ๎รียนทีไ่ด๎
น าไปใช๎ประโยชน์หรือได๎รับ

รางวัลตํอจ านวนผู๎เรยีน
ทั้งหมด 

รํองรอย/
หลักฐาน
อ๎างอิง 

การบัญชี(ปวช.) 125 44 100  
การบัญชี(ปวส.) 63 33 100  
การขาย(ปวช.) 53 19 100  
การตลาด
(ปวส.) 

29 15 100 
 

การเลขานุการ
(ปวช.) 

25 9 100 
 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ(ปวช.) 

124 44 100 
 

การพัฒนาเว็บ
เพจ(ปวส.) 

18 9 100 
 

คอมพิวเตอร์
กราฟิก(ปวส.) 

11 6 100 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ปวส.) 

16 16 100 
 

รวม 1,052 423 100  
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ

สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ วิจัยเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
2. สถานศึกษาด าเนินการให๎ผู๎เรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 จัดท าโครงการ สิ่งดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์

หรืองานวิจัยโดยมีผลงานดังนี้ 
 2.1 ระดับปวช. จ านวนนักเรียน 754 คน ต๎องมีผลงานตามเกณฑ์ 754 ÷ 3 = 251 ชิ้น

ปรากฏวํานักเรียน ระดับ ปวช. มีผลงานสูงกวําเกณฑ์ถึงจ านวน 14 ชิ้น 
 2.2 ระดับปวส. จ านวนนักศกึษา 292 คน ต๎องมีผลงานตามเกณฑ์ 292 ÷ 2 = 146 ชิ้น  
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ปรากฏวํานักศึกษาระดับ ปวส. มีผลงานสูงกวําเกณฑ์ถึงจ านวน 12 ชิ้น 
 3. สถานศึกษาได๎จัดประกวดและได๎น าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัยไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 50 (423X50%= 212 ชิ้น) ของจ านวนผลงานทั้งหมดไปใช๎ประโยชน์ ในสถานศึกษาโดยการใช๎ใน
การเรียนการสอนภายในแตํละสาขาวิชา 
 4. สถานศึกษาได๎จัดประกวดและได๎น าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 25 (423 X 25% = 106 ชิ้น) ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพรํตํอสาธารณชน โดยการเผยแพรํ
ผําน www.skntc.ac.th  เข๎ารํวมประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ระดับภาค ระดับชาติ 
 5. สถานศึกษาด าเนินการให๎โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 
(423X 5% = 21 ชิ้น) ของจ านวนทั้งหมดน าไปใช๎ประโยชน์หรือได๎รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
 
ตัวบ่งช้ีที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  มีการสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค ์
หรืองานวิจัย และจัดให๎มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรํผลงานรวมทั้งการน าผลงานไปใช๎ประโยชน์ใสถาน
ศึกษา มีการสํงเสริมให๎เข๎ารํวมแสดง แขํงขัน และได๎รับรางวัลหรือน าไปใช๎ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด
งานวิจัยของครูต๎องครอบคลุมกระบวนการตํอไปนี้ 

1. มีการระบุปัญหา 
2. มีเปูาประสงค์ 
3. มีวิธีการด าเนินการ 
4. มีการเก็บและบันทึกข๎อมูล 
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู๎ที่ได๎จากการด าเนินการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 
 1. สนับสนุนให๎ครูจัดท า นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย และผลงานวิจัยที่จัดท า
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในสถานศึกษา และชุมชน การเผยแพรํผลงานตํอสาธารณชน  เพ่ือน าไปใช๎
ประโยชน์ 

๒. สนับสนุนด๎านการจัดสรรงบประมาณให๎สาขาวิชา เพื่อน าไปจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร๎างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ๓. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ จากหนํวยงานภายนอก  
 ๓. สํงเสริมสนับสนุนให๎ได๎รับการศึกษาดูงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  
 ๔. สํงผลงานครูประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 ๕. จัดให๎มีการเผยแพรํผลงานวิชาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  งานวิจัยฯ ทาง 
www.skntc.ac.th สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร    
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุนให๎ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด
แสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  หรืองานวิจัย 

  

2 สถานศึกษาด าเนินการให๎ให๎ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร๎างสรรค์  หรืองานวิจัย 

  

3 สถานศึกษาได๎จัดประกวดและได๎น า นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  
หรืองานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  75  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  ไปใช๎
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
ร๎อยละ 
100 

 

4 สถานศึกษาได๎จัดประกวดและได๎น า นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  
หรืองานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  เผยแพรํ
ตํอสาธารณชน 

 
ร๎อยละ 
100 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให๎  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  หรือ
งานวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  น าไปใช๎ประโยชน์
หรือได๎รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค และชาติ 

-  
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แสดงผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร๎างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได๎น าไปใช๎ประโยชน์ 
ปีการศึกษา 2558 

สาขางาน 
 

จ านวนครู
ประจ าทั้งหมด 
( 9 เดือนข้ึนไป) 

 

จ านวนผลงานท่ีเป็นนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐส์ร๎างสรรค์ หรืองานวิจยั

ของครูที่ได๎น าไปใช๎ประโยชน์ 

ร๎อยละของผลงานท่ีเป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

สร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครูที่ได๎น าไปใช๎

ประโยชน์ ตํอจ านวนครู
ประจ าทั้งหมด 

 

รํองรอย/
หลักฐาน
อ๎างอิง 

วิจ
ัยใ

นช
ั้นเ

รีย
น 

ปี
กา

รศึ
กษ

า 2
55

8 

นว
ัตก

รร
ม/

สื่อ
/

หน
ังส

ือ/
ต า

รา
เรีย

น 

หุํน
ยน

ต ์

กา
รป

ระ
กว

ดอ
อก

แบ
บ

แล
ะผ

ลิต
โค

มไ
ฟ 

LE
D 

ยานยนต ์ 15 15 - - - 100  
เครื่องมือกล 14 14 - - - 100  
เชื่อมโลหะ 10 9 - - - 90  
ไฟฟูาก าลัง 12 9 - - - 75  
อิเล็กทรอนิกส ์ 16 16 - 2 - 100  
สารสนเทศ 4 3 - - - 75  
การกํอสร๎าง 7 6 - - - 87.5  
สถาปัตยกรรม 3 3 - - 1 100  
การบัญชี 9 9 - - - 100  
การขาย 7 6 - - - 87.5  
การเลขานุการ 4 4 - - - 100  
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 9 7 - - - 77.8  
พื้นฐาน 5 5 - - - 100  
สามัญ-สัมพันธ์ 22 16 - - - 72.7  

รวม 138 122 - 2 1 90.6  
หมายเหตุ  ให๎เน๎นกระบวนการที่เป็นเหตุและผลโดยนับกิจกรรมที่อยูํบนพื้นฐานของกระบวนการ ดังนี้ 

(1) มีเป้าประสงค์   (2) มีการระบุปัญหา (3) มีวิธีด าเนินการ (4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 
(5) มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลความรู้ (6) ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. สถานศึกษา มี การสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ

งานวิจัย แตํยังไมํได๎มีการให๎จัดประกวดจัดแสดงผลงานของครู 
2. สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูทุกคนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัย ดังนี้ 
 2.1 จ านวนครู 138 คน  มีผลงานวิจัย 122 ชิ้น  
     มีผลงานหุํนยนต์ 2 ชิ้น 
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     มีผลงานโคมไฟ LED 1 ชิ้น 
3. สถานศึกษาได๎น าผลงานครูไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75 (138 X 75%=104) เผยแพรํตํอสาธารณชน

ผําน www.skntc.ac.th 
4. สถานศึกษาด าเนินการให๎น าผลงานครู ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 5 (9 X 5% = 4 ชิ้น) น าไปใช๎

ประโยชน์หรือได๎รับรางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ มีผลงานจ านวน 3 ชิ้น  
 4.1 หุํนยนต์ 2 ชิ้น การแขํงขันหุํนยนต์อาชีวศึกษา ABU งานมหกรรมหุํนยนต์อาชีวศึกษา

ระดับชาติ และได๎รางวัล เหรียญทอง 
 4.2 การประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ที่ใช๎ในอาคารส าหรับที่อยูํอาศัยในโครงการ 

“Modern Lamp Design Contest 2015” รางวัลชนะเลิศ  
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข๎อ ดี 4 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่5 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

5.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
       จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
       งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       ของผู๎เรียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ 1 ข๎อ 
 

ปฏิบัติครบ  
5 ข๎อ 

อยูํในระดับ 
ดีมาก 

5 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร 
      จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
      งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัย 
      ของคร ู
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติครบ  
4 ข๎อ 

อยูํในระดับ 
ดี 

4 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่5 อยู่ในระดับ ดีมาก 4.50 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ

ผู๎เรียน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

ความตระหนัก(Awareness) 
 สถานศึกษาได๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสูํมาตรฐาน
คุณภาพจัด กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสูํมาตรฐานคุณภาพไมํน๎อยกวํา 5 โครงการเพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สํงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและเพ่ือให๎การด าเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ได๎มีการก าหนดเป็นนโยบายหรือแผนปฏิบัติการและได๎มีการเชิญชวนให๎บุคลากรทุกคนได๎
มีสํวนรํวม ทั้งครู นักเรียน นักศึกษา รํวมกันบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยได๎บรรจุลงในการเรียนการ
สอน ครูทุกคนรํวมกันจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น และของชาติ  
 นักเรียน นักศึกษาได๎เข๎ารํวม กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา 
ศิลปะ  วัฒนธรรมโดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเพ่ือน าผลไปปรับปรุง และเพ่ือให๎
การด าเนินงานครบตามวงจรคุณภาพตํอไป โครงการที่จัดด าเนินการมีดังนี้  
      1. โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา 
      2. โครงการไหว๎ครู ไหว๎ครูชําง 
      3. โครงการวันพํอแหํงชาติ  
      4. โครงการวันแมํแหํงชาติ 
      5. โครงการไหว๎พระ 9 วัด 
      6. โครงการปฐมนิเทศ อบรมจริยธรรม นักศึกษาใหมํ 
      7. โครงการสืบสานประเพณีอันดีงามตามวิถีทางศาสนาและวัฒนธรรม 
      8. โครงการน านักเรียน นักศึกษารํวมพัฒนาวัด 
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 9. โครงการน านักเรียน นักศึกษารํวมปฏิบัติธรรม 
 10. โครงการพาน๎องเข๎าวัด 
  
 
 
 
  ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี ้

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี) 

หมายเหตุ 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการ
รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   สํงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  
ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  ไมํน๎อยกวํา  5  โครงการ  กิจกรรม 

 10 
โครงการ 

2 สถานศึกษาด าเนินการให๎ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมโครงการ  กิจกรรม  การ
ปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 

  

3 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเข๎ารํวม
โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝุาย
ในสถานศึกษา  และผู๎เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ เกี่ยวข๎องภายนอก
สถานศึกษาที่มีตํอภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก
ด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  
ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

 โดยเฉลี่ย 
3.80 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 

มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบ่งช้ีที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ความตระหนัก(Awareness)      
 สถานศึกษาได๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสูํมาตรฐาน
คุณภาพจัดกิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม จัดโครงการ 7 โครงการและต๎อง
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม(Attempt)      
 นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎เกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและของชาติ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องภายนอกที่มีตํอภาพลักษณ์โดยใช๎แบบประเมินมาตรา
สํวนประเมินคํา  ครูและผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ กิจกรรม เพ่ือน าผลไปปรับปรุงเพ่ือให๎การด าเนินงานครบ
ตามวงจรคุณภาพตํอไป การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมมีโครงการ ดังนี้ 
      1. โครงการปลูกปุา 
      2. โครงการพัฒนาสาขาวิชาด๎วยกิจกรรม 5 ส 
 3. โครงการ 5 ส (ลานเอนกประสงค์) 
      4. โครงการ 5 ส (พ้ืนที่ชมรม) 
      5. โครงการปลูกปุาเพ่ืออนาคต 
      6. โครงการประดิษฐ์ชิ้นงานด๎วยวัสดุเหลือใช๎ 
      7. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช๎ 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี) 

หมายเหตุ 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ไมํน๎อยกวํา  5  โครงการ  กิจกรรม 

 7 โครงการ 

2 สถานศึกษาด าเนินการให๎ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมโครงการ  กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

  

3 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเข๎ารํวม
โครงการ  กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษา  และผู๎เรียน  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ   

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ เกี่ยวข๎องภายนอก
สถานศึกษาที่มีตํอภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก
ด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

 โดยเฉลี่ย 
3.82 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 

 



132 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบ่งช้ีที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก(Awareness) 
 สถานศึกษาได๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสูํมาตรฐาน
คุณภาพ จัดกิจกรรม ด๎านกีฬาและนันทนาการ จัดโครงการ 8 โครงการและต๎องด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 

ความพยายาม(Attempt) 
นักเรียน นักศึกษาได๎เข๎ารํวม กิจกรรม ด๎านกีฬาและนันทนาการดังนี้ 
      1. โครงการกีฬาภายใน 
     2. โครงการเข๎าคํายลูกเสือวิสามัญ 
      3. โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ 
      4. โครงการการพัฒนาและเพ่ิมทักษะด๎านดนตรีไทย 
      5. โครงการการจัดแขํงขันกีฬาหมากฮอส 
      6. โครงการการแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
      7. โครงการกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
 8. โครงการกีฬาสี 
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ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด๎านกีฬาและนันทนาการ ไมํ
น๎อยกวํา 5 โครงการ  กิจกรรม 

 
8 โครงการ 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให๎ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมโครงการ  กิจกรรม ด๎าน
กีฬาและนันทนาการ 

  

3 สถานศึกษาด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเข๎ารํวม
โครงการ  กิจกรรม  ด๎านกีฬาและนันทนาการ 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม ด๎าน
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  และ
ผู๎เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร 

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ เกี่ยวข๎องภายนอก
สถานศึกษาที่มีตํ อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในด๎านกีฬาและ
นันทนาการ และมีผลการประเมิน  โดยเฉลี่ย  3.51 –5.00 

 
โดยเฉลี่ย 
3.83 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเดน็ 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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การส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการของสาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/

กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
จ านวน ร๎อยละ 

เครื่องกล 528 495 93.75 
เครื่องมือกลฯ 466 432 92.70 

โลหะการ 229 205 89.52 
ไฟฟูาก าลัง 312 296 94.87 

อิเล็กทรอนิกส์ 383 359 93.73 
กํอสร๎าง 194 181 93.30 

สถาปัตยกรรม 53 44 83.02 
การบัญชี 537 511 95.16 
การตลาด 348 324 93.10 

การเลขานุการ 92 81 88.04 
การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 455 439 96.48 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 92 84 91.30 

 
การส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการของวิทยาลัย 

โครงการ 
จ านวนผู้เรียน 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
จ านวน ร๎อยละ 

โครงการกีฬาภายใน 3,689 3,456 93.68 
โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี 

ลูกเสือวิสามัญ 
1,350 1285 

95.19 
โครงการเข๎าคํายลูกเสือวิสามัญ 1,350 1296 96.00 

 
การส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนเต็ม 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

ร้อยละ 

ครู 133 133 100.00 
ผู๎เรียน 3,689 3,498 94.82 

 
 
 
 
รายช่ือโครงการด้านกีฬา และนันทนาการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
1. โครงการกีฬาภายใน 4.22 
2. โครงการเข๎าคํายลูกเสือวิสามัญ 4.15 
3. โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ 4.05 
4. โครงการการพัฒนาและเพ่ิมทักษะด๎านดนตรีไทย 4.10 
5. โครงการการจัดแขํงขันกีฬาหมากฮอส 3.88 
6. โครงการการแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 3.95 
7. โครงการกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 3.98 
8. โครงการกีฬาสี 4.02 
 เฉลี่ย 3.85 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบ่งช้ีที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความตระหนัก(Awareness) 
 ในการปฏิบัติให๎เกิดความส าเร็จตามข๎อก าหนด ได๎ก าหนดให๎มีกิจกรรม / งาน / โครงการ ที่ด าเนินการ
เพ่ือน าไปสูํมาตรฐานคุณภาพพร๎อมกับให๎ความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํครู บุคลากรและ
ผู๎เรียนรวมไปถึงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎และการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ให๎สอดแทรกด๎าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความพอเพียง  มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ  
ผู๎เรียนมีการด าเนินงานตามโครงการ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องภายนอกสถานศึกษาที่มีตํอการปลูกฝังจิตส านึกด๎าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช๎แบบประเมินมาตราสํวน เชํน กิจกรรมที่ เกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมที่มีสํวนรํวมเกี่ยวกับผู๎เรียน ในด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม โดย
ด าเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม(Attempt) 
      สถานศึกษาได๎มีการจัดท าโครงการเพ่ือสร๎างความเข๎าใจและปลูกฝังจิตส านึกด๎านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให๎กับนักเรียน นักศึกษา ในโครงการตําง ๆ ดังนี้ 
   ๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบมุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. โครงการการศึกษาดูงานการจัดการทางการเงินและการบัญชีควบคูํการบูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายสถานศึกษา ๓ D 
   ๓. โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ปวส. 
   ๔. โครงการการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
   ๕.  โครงการการเสริมสร๎างศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู๎ประกอบการ 
   ๖. โครงการยกยํองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๗. โครงการสํงเสริมทักษะการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๘.  โครงการภูมิปัญญาเดํนหล๎า ภาษาเดํนชัด วัฒนธรรมงามจักษ์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๙.  โครงการสืบสานประเพณีไทย ใสํใจสิ่งแวดล๎อม ลอยกระทง 2558 
    ๑๐. โครงการคลินิกเสริมสร๎างทักษะวิชาชีพบัญชี โดยให๎นักเรียน นักศึกษามีสํวนรํวม 



137 
 

 

    ๑๑.โครงการบรรยายธรรมะ การศึกษา และการท างาน 
    ๑๒.โครงการสอนเสริมเตรียมความพร๎อมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด๎านการศึกษา(V-NET) 
  ๑๓. โครงการน าลูกเสือวิสามัญอยูํคํายพักแรม 
 ๑๔. โครงการปฐมนิเทศ อมรมจริยธรรม นักศึกษาใหมํ  
 ๑๕. โครงการปฐมนิเทศ อมรมจริยธรรม นักศึกษาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ 
 ๑๖. โครงการนิเทศติดตามผล นักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร๎อน) ปีการศึกษา 2557 
 ๑๗. โครงการเทิดพระเกียรติและเทิดทูนพระคุณแมํ ประจ าปี 2558 
 ๑๘. โครงการคุณธรรมน าความรู๎ 
 ๑๙. โครงการคํายอาชีวศึกษาศึกษา รวมพลังสร๎างสรรค์ ยึดมั่นท าความดี หลีกหนีคอรัปชั่น 
 ๒๐. โครงการธรรมาภิบาล 
 ๒๑. โครงการให๎ความรู๎เกี่ยวกับผู๎กู๎ยืมกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ๒๒. โครงการติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 ๒๓. โครงการแนะแนวสัญจร 
 ๒๔. โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
 ๒๕. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใสํใจนักเรียน 
 ๒๖. โครงการอาชีวศึกษารํวมด๎วยชํวยประชาชน 
 ๒๗. โครงการศูนย์ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชน 
 ๒๘. โครงการตรวจสุขภาพรํางกายนักเรียน 
 ๒๙. โครงการตรวจสุขภาพรํางกายครู และบุคลากรประจ าปี 
 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement) มีดังนี้ 
 ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

มี ไม่มี 
๑ สถานศึกษามีการให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให๎แกํครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
และผู๎เรียน 

   

๒ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสํวนรํวมของครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู๎เรียน 

   

๓ สถานศึกษาด าเนินการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษา และผู๎เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

   

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องภายนอก
สถานศกึษาท่ีมีตํอการปลูกฝังจิตส านึกด๎านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

 
 

 โดยเฉลี่ย 
4.22 
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ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข๎อ ดีมาก 5 

 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น 3  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่6 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ 

การด าเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด๎านการรักชาติ 
เทิดทนูพระมหากษัตริย์
สํงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ     4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ 1 ข๎อ 
 

ปฏิบัติครบ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส า นึกด๎านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

- ดีมาก   ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี        ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎   ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน   ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติครบ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

6.3  ระดับคุณภาพในการสํงเสริม
ด๎านการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติครบ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูก
จิตส านึกด๎านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
- ดี      ปฏิบัต ิ4 ข๎อ 
- พอใช๎ ปฏิบัต ิ3 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
- ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติครบ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่6 อยู่ในระดับ ดีมาก 5 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์สํงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสํงเสริมด๎านกีฬา และนันทนาการ 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด๎านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

- ไมํมี 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ได๎สํงเสริม สนับสนุนให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค าสั่งของทางวิทยาลัยฯ
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบทั้งระดับวิทยาลัยฯ ฝุายตําง ๆ และระดับสาขาวิชาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด๎วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง วําด๎วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ได๎ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯที่มุํงเน๎น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สอศ. โดยการมีสํวนรํวมของครู และผู๎เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให๎มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสํวนรํวมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา  ผู๎เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

  

๒ สถานศึกษาได๎ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
๓ สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และจัดให๎มีการ   
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ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔ สถานศึกษาได๎จัดท ารายงานประจ าปีซึ่งเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
  

๕ สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)และ(5 ดีมาก 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)และ(5)  5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓และ) (๔)  4 
พอใช๎ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ(๓)  3 

ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ(๒)  2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  1 
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มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ได๎สํงเสริม สนับสนุนให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด๎วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง วําด๎วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  
 

ความพยายาม(Attempt)      
 วิทยาลัยฯ ได๎มีการจัดกิจกรรม โครงการ ที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2558 ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติ (Achievement)  มีดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ 
(ค่าคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช้ 
(๓) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(๒) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

(๑) 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
1.1  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 
     

1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน 
ชุมชนที่มีตํอคุณภาพของผู๎เรียน 

     

1.3  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพ 
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1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแตํคํา
คะแนน เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

     

1.5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแตํคํา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 

     

1.6  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ หรือหนํวยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

-     

1.7 ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข๎า      

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ 
(ค่าคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช้ 
(๓) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(๒) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

(๑) 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
1.8 ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ได๎งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตํอภายใน 1 ปี 
     

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผู๎รับบริการ ที่มีตํอคุณภาพของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา 

     

รวม 7 1    
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 

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

รายวิชาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

     

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชา      
2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา      
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 
     

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน      
รวม 5     

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ      
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สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
     

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์      
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู๎น าของ

ผู๎บริหารสถานศึกษา 
     

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

     

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง      
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู๎เรียน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ 
(ค่าคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช้ 
(๓) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(๒) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

(๑) 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อมและ

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช๎อาคารสถานที่ 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

     

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ 

     

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ      
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขํายทั้งในประเทศและ หรือ
ตํางประเทศ 

     

รวม 11  1   
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 
     

รวม 1     
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์      
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งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัยของผู๎เรียน 
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
     

รวม 1 1    
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน4ตัวบ่งช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์สํงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

     

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ 
(ค่าคะแนน) 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช้ 
(๓) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(๒) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

(๑) 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน4ตัวบ่งช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม 
     

6.3  ระดับคุณภาพในการสํงเสริมด๎านการกีฬาและ
นันทนาการ 

     

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกจติส านึกด๎านปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง      
รวม 4     

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
 (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน      

รวม 33 ตัวบ่งชี้  30  2 1 - - 
เฉลี่ย 4.88 

 

สรุป : เกณฑ์การตัดสิน 
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 5 คะแนน มีจ านวน 30 ตัวบํงชี ้
ในระดับคุณภาพ ดี 4 คะแนน มีจ านวน 1 ตัวบํงชี้ 
ในระดับคุณภาพ พอใช๎ 3 คะแนน มีจ านวน 1 ตัวบํงชี ้
ในระดับคุณภาพ ต๎องปรับปรุง 2 คะแนน - ไมํมี- 
ในระดับคุณภาพ ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 1 คะแนน - ไมํมี- 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
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เกณฑ์ที่ได้ ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
30 - 34 ตัวบํงชี้ และไมํมีตัวบํงชี้ใดอยูํในเกณฑ์ต๎องปรับปรุง

หรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
ดีมาก 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30 - 34 ตัวบํงชี้ และไมํมีตัวบํงชี้ใดอยูํในเกณฑ์ต๎อง
ปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

5 

ดี 24 – 29 ตัวบํงชี ้ 4 
พอใช๎ 18 – 23 ตัวบํงชี ้ 3 

ต๎องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบํงชี ้ 2 
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ต่ ากวํา 12 ตัวบํงชี้ 1 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่7 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
การด าเนินงาน 

 
ผลการ
ประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

-  ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข๎อ 
-  ดี      ปฏิบัต ิ     4 ข๎อ 
-  พอใช๎ ปฏิบัติ 3 ข๎อ 
-  ต๎องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข๎อ 
-  ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนปฏิบัติ 1 ข๎อ 

ปฏิบัติครบ 5 ข๎อ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

๕ 

7.2  ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

-  ดีมาก 30 - 34 ตัวบํงชี้และไมํมี
ตัวบํงชี้ใดที่อยูํในเกณฑ์ต๎อง
ปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

-  ดี 24 - 29 ตัวบํงชี้ 
-  พอใช๎ 18 - 23 ตัวบํงชี้ 
-  ต๎องปรับปรุง 12 - 17ตัวบํงชี้ 
-  ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนต่ ากวํา 12 

ตัวบํงชี้ 

ได๎ 24 ตัวบํงชี้ 
อยูํในระดับ 

ดีมาก 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่7 อยู่ในระดับ ดีมาก 5 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที ่7 
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบํงชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน   
ตัวบํงชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
-ไมํมี
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ตอนที่ 4 
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บทที่  4  
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครโดยสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
255๗ สรุปได๎ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด๎านผู๎เรียนและผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.87 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.83 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ด๎านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ

งานวิจัย 
4.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.88 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  มีผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐาน อยูํในระดบั 

 ดีมาก  ดี  พอใช๎  ต๎องปรับปรุง  ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบํงชี้ที ่1.1   ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบํงชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน ชุมชนที่มีตํอคุณภาพของ 
         ผู๎เรียน 
ตัวบํงชี้ที่ 1.3  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบํงชี้ที่ 1.4  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎าน   

                             อาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแตํคําคะแน เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบํงชี้ที่ 1.5  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎าน  

                             อาชีวศึกษา(V-NET)ต้ัง แตํคําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 
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ตัวบํงชี้ที่ 1.6  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ      
                  หรือ หนํวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบํงชี้ที่ 1.8  ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอภายใน  
      1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

                         ผู๎รับบริการ ทีม่ีตํอคุณภาพของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช๎ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล๎องกับ 
                         ความต๎องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชา 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบํงชี้ที ่3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู๎เรียน 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ 
                   ใช๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ จัดการอาชีวศึกษากับเครือขํายทั้งใน 
                          ประเทศและหรือตํางประเทศ 

 มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์หรือ 
                        งานวิจัยของผู๎เรียน 

 มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์สํงเสริมการ 
                        ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
                        ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
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 ตัวบํงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสํงเสริมด๎านการกีฬา และนันทนาการ 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด๎านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 4.1.2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับด ีเรียงตามล าดับดังนี้ 

 1.7 ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข๎า 
 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
 

 ๔.๑.3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามล าดับดังนี้ 
  
 ตัวบํงชี้ที่ 3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ๓.๑.4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
 - ไมํมี 

๔.๑.5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
 - ไมํมี 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 เพ่ือให๎การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตามแผน  พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ  
กิจกรรม สรุปภาพรวมได๎ดังนี้ 

 4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ได๎แกํโครงการดังตํอไปนี้ 
1.  โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.  โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
3.  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
4.  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
5.  โครงการพัฒนาห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
6.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
7.  โครงการซํอมแซมครุภัณฑ์ 
8.  โครงการซํอมแซมอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล๎อม 
9.  โครงการสวัสดิการและพยาบาล 
10. โครงการความรํวมมือระหวํางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร 

 12. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๑๓. โครงการการจัดศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจ 

๑๔. โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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๑๕. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะครู 
4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ได๎แกํโครงการ ดังตํอไปนี้ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
2. โครงการแก๎ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
3. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
4. โครงการพัฒนาความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักศึกษา 
5. โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม 
7. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
8. โครงการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
9. โครงการน านักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
๑๐. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให๎ความรู๎แกํนักเรียน นักศึกษา 
๑๑. โครงการสํงเสริมและประชาสัมพันธ์ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา v-cop. net 

4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ได๎แกํโครงการตํอไปนี้ 
 ๑.  โครงการรู๎รักษ์ภาษา  
 ๒.  โครงการอบรมภาษษตํางประเทศกิจกรรมยามเช๎า 
 ๓.  โครงการพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานประกอบการ 
 ๔.  โครงการEnglish  Day Camp 
 ๕.  โครงการแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ 
 ๖.  โครงการสื่อการสอนระบบใยแก๎วน าแสง 
 ๗.  โครงการปรับปรุงห๎องเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 
 ๘.  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญ 

9. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให๎เป็น e-library 
10. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและห๎องสมุด 
11. โครงการจัดการเรียนการสอนรํวมกับสถานประกอบการ 
๑๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต๎องการของการประกอบอาชีพ 
๑๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

4.2.4 แผนพัฒนาการจัดท าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย ได๎แกํโครงการ
ตํอไปนี้ 

1.  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
๒.  โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ระดับจังหวัด 

 ๓.  โครงการโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร๎างสรรค์ 
 4.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 ๕.  โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ นวัตกรรม และงานวิจัยของครูและนักเรียน 

4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม ได๎แกํโครงการตํอไปนี้ 
1.  โครงการบริการวิชาชีพสูํชุมชน 
2.  โครงการอาชีวะรํวมด๎วยชํวยประชาชน 
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3.  โครงการลงนามความรํวมมือ และเชิดชูเกียรติผู๎ประกอบการ 
4.  โครงการเตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอนเข๎าสูํสถานประกอบการ 
5.  โครงการสอนน๎องท าบัญชี 
๖.  โครงการให๎บริการวิชาชีพตํอหนํวยงาน 
๗.  โครงการอบรมขับดีชีวีปลอดภัย 
8.  โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ๎าง 

4.2.6 แผนพัฒนาด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ได๎แกํโครงการ ดังตํอไปนี้ 

1. โครงการอบรมเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช.1 
2. โครงการประกวดมารยาทไทย 
3. โครงการพิธีไหว๎ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว๎ครูชําง ประจ าปีการศึกษา 2557 
4. โครงการหลํอเทียนและแหํเทียนพรรษา 
5. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
6. โครงการสํงเสริมประเพณีท๎องถิ่น (แหํเจ๎าพํอหลักเมือง) 
7. โครงการปลูกปุาฟังธรรมเพ่ือเป็นพระราชกุศลแกํสมเด็จพระนางเจ๎าบรมราชินีนาถ 
๘.  โครงการปลูกปุาชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติในท๎องถิ่น 

4.2.7 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  ได๎แกํโครงการ ดังตํอไปนี้ 

  ๑.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการให๎ความรู๎การประกันคุณภาพภายในแกํ ครู บุคลากร 
นักเรียนและนักศึกษา 

 ๒.  โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 
4.2.7 แผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่โครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการอบรมผู๎ประเมินและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพของแผนกวิชา และฝุายฯ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการจัดท า Common Data Set (CDS) 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

4.3 สิ่งท่ีต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3.1 ความชํวยเหลือทางด๎านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ ในท๎องถิ่น 

4.3.2 การชํวยเหลือจากชุมชน และหนํวยงานต๎นสังกัดในการระดมทรัพยากรด๎านการเงินและวัสดุ
การศึกษา 

4.3.3 การชํวยเหลือด๎านงบประมาณในการสร๎างอาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิคแหํงที่ ๒ และการ
จัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
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ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด๎านการประกันคุณภาพ 

ประจ าป ี2558 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยต๎นสังกัด 

ประจ าป ี2557 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ด๎านการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 

 
 


