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ค ำน ำ 
    

รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เล่มนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนิ นงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 ตามพระราชบัญญัติ        
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรที่ 47และ48 และตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความสอดคล้องในเรื่องของตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินฯ ท่ีเช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ี
ของสอศ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยมีการปรับปรุงในส่วนของมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี
ของ สอศ. ซึ่งเดิมมี 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งช้ี เป็น 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
และเพิ่มเติมตัวบ่งช้ีอีก 1 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาพณิชยกรรม  ปรับปรุงประเภทตัวบ่งช้ีได้แบ่งย่อยออก
จาก 26 ข้อก าหนด ซึ่งสามารถบ่งบอกปัจจัยน าเข้ากระบวนการ  และผลผลิต เพื่อให้การประเมินผลใน
ภาพรวมมีความครอบคลุม และสามารถวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมุ่งหวังท่ีจะน าผลการประเมินตนเองในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ในปกีารศึกษาต่อไป 

ในการนี้ วิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่านท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประจ างานประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ในการร่วมกันระดมความคิดเห็นในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพตามท่ีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
 
 

          วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
                        พฤษภาคม 2554      
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  6  
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   ได้จัดต้ังสถานศึกษา  เมื่อวันท่ี  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 )  ต้ังอยู่
บริเวณ วัดใหญ่บ้านบ่อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นท่ีเช่าของวัด มีขนาดพื้นท่ี  25 ไร่ ระยะห่าง
จากท่ีต้ังเดิม  ( มหาชัย ) 10  กิโลเมตร  ได้เปิดท าการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และพณิชยกรรม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ดังนี้ 
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
1. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 
 -   หลักสูตรปวช.  มี  5  สาขาวิชา 7   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  6  สาขาวิชา  8   สาขางาน 
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
  -   หลักสูตรปวช.  มี  1  สาขาวิชา 4   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  3  สาขาวิชา  3   สาขางาน 
3.  ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 -  หลักสูตรปวส. มี  1  สาขาวิชา  1   สาขางาน 
หลักสูตร ปวช. วิชำอุตสำหกรรม   
   1.  สาขาวิชา เครื่องกล 
     -   สาขางานยานยนต์ 
    2.  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
      -   สาขางานเครื่องมือกล 
    3.  สาขาวิชาโลหะการ 
      -   สาขางานเช่ือมโลหะ 
    4.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
      -   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
      -   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
   5.  สาขาวิชาการก่อสร้าง 
      -  สาขางานก่อสร้าง 
      -  สาขางานสถาปัตยกรรม 
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หลักสูตรปวช. พณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
    -   สาขางานการบัญชี    
   -   สาขางานการขาย  
   -  สาขางานการเลขานุการ   
   -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
หลักสูตร ปวส. วิชำอุตสำหกรรม   
  1. สาขาวิชาเครื่องกล 
    -   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
    -   สาขางานเครื่องมือกล 
  3.  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
    -   สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ 
  4.  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
    -   สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 
    -   สาขางานเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
  5.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
    -   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    -   สาขางานระบบโทรคมนาคม 
  6.  สาขาวิชาการก่อสร้าง 
    -   สาขางานเทคนิคก่อสร้าง 
 
หลักสูตรปวส. พณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
  1.  สาขาวิชาการบัญชี 
   -   สาขางานการบัญชี 
  2.  สาขาวิชาการตลาด 
   -   สาขางานการตลาด 
  3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    -  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
 
หลักสูตรปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพ วิทยาลัยฯ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแต่งต้ัง
คณะด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหัวหน้ามาตรฐานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ประเมินผลภายในเพื่อท่ีจะได้น าผลท่ีได้มา แก้ไข ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ได้ก าหนด 
 
 ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามมาตรฐาน อาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ 44 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาพณิชยกรรมเพื่อ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โดยมีผลการด าเนินการเป็นลักษณะดังนี้ 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ข้อก ำหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชพี 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

สัมฤทธิ 
ผล 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดตามช้ันปี 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
< 60% 

ปวช.
88.39 

 
ปวส. 
94.58 

   -งานทะเบียน 

2.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง =  
<60% 

100%    -งานทะเบียน 
-ครูประจ าวิชา 
-ผู้รับผิดชอบ 

3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
ประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
มาใช้แก้ปัญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่าง
เป็นระบบ 

 ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
<60% 

82.64    -งานทะเบียน 
-ครูประจ าวิชา 

4.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
ในการส่ือสาร ด้านการฟัง 
การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ท้ัง 
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
< 60% 

ปวช.
77.77 

 
ปวส. 
67.46 

   -งานทะเบียน 
-ครูประจ าวิชา 

5.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและ  
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
< 60% 

ปวช.
98.31 

 
ปวส. 
100 

   -ครูที่ปรึกษา 
-นักเรียน 
-ครูประจ าวิชา 
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ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

6.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

ปวช. 61.58 
ปวส. 69.93 

   -งานทะเบียน 

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้= 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

50.93    -สาขาวิชา 
-งานมาตรฐาน
วิชาชีพ 

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

83.14    -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 

9.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้= 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

95.72    -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 
-สาขาวิชา 
 

10.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ท่ีผ่านการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้= 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

97.25  
 

  -ครูที่ปรึกษา 
-สาขาวิชา 
 

11.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีได้งานท าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = >59% 
พอใช้ = 50-
59% 
ปรับปรุง 
=<50% 

89.38    -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 
-สาขาวิชา 
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ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

12.ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ท่ีมีต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = 4.00-
5.00 
พอใช้ = 3.50-
3.99 
ปรับปรุง 
=1.00-3.49 

4.47    -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 
-สาขาวิชา 
 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1                 ดี 

 
หมำยเหตุ  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชพี 

 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

เพิ่มเติม ประเภทวิชาพณิชยการ 
13.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ 

และมีรายได้ระหว่างเรียน 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = >60% 
พอใช้ = 50-
60% 
ปรับปรุง = < 
50% 

8.72    สาขาวิชา 4 สาขา 
การบัญชี การขาย 
การเลขานุการและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
จุดเด่น ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
จุดที่ควรพัฒนำ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการส่ือสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาใน 
                    ด้านภาษาต่างประเทศ 
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มำตรฐำนที่ 2 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อก ำหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

 

13.ร้อยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = >75% 
พอใช้= 60-
75% 
ปรับปรุง = < 
60% 

100    -สาขาวิชา 
-งานหลักสูตร 

14.ร้อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = >75% 
พอใช้= 60-
75% 
ปรับปรุง = < 
60% 

100    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานหลักสูตร 

15.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ
ผู้สอน 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = 4.00-
5.00 
พอใช้ = 3.50-
3.99 
ปรับปรุง 
=1.00-3.49 

4.05    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานหลักสูตร 

16.ร้อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม 

-แบบบันทึก ดี = > 15% 
พอใช้= 10-
15% 
ปรับปรุง = < 
10% 

10.27    -งานแผนและ
งบประมาณ 

17.ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสาขาวิชา 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = 1 คน:1 
เครื่อง 
พอใช้ = 2 คน 
: 1เครื่อง 
ปรับปรุง = 
>3 คน:1 
เครื่อง 
(ผู้เรียน : 
คอมพิวเตอร์) 

1:1    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
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ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

18.ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง 
ฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ข้อ 
พอใช้ = 3 
ปรับปรุง = 1-
2 

ปฎิบัติทุกข้อ    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานอาคารสถานที่ 

19.ระดับความเหมาะสมในการ
จัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสม
กับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ข้อ 
พอใช้ = 3 
ปรับปรุง = 1-
2 

ปฎิบัติทุกข้อ    -นักเรียน นักศึกษา 
-ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
 
 

20.ระดับความเหมาะสมในการ
จัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ข้อ 
พอใช้ = 1-4 
ปรับปรุง = 1-
3 

ปฎิบัติทุกข้อ    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานอาคารสถานที่ 

21.ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = >70% 
พอใช้= 60-
70% 
ปรับปรุง 
=<60% 

100%    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานอาคารสถานที่ 

22.ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

-แบบบันทึก ดี = >89% 
พอใช้ = 75-
89% 
ปรับปรุง = 
<75% 

97.00    -งานบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

23.จ านวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 25
ครั้ง/ป ี
พอใช้ = 20- 
24 ครั้ง/ป ี
ปรับปรุง = < 
20 ครั้ง/ป ี

83 ครั้ง    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานสารบัญ 

24.จ านวนสถานประกอบการท่ี
มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 

-แบบบันทึก ดี = > 20 
พอใช้ = 15 – 
19 
ปรับปรุง = < 
15 

576 แห่ง    -สาขาวิชา 
-งานความร่วมมือ
และชุมชน 

25.จ านวนคน-ช่ัวโมง ของ
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 89% 
พอใช้ = 75 – 
89% 
ปรับปรุง = < 
75% 

100 %    -ครูประจ าวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานสารบัญ 

26.อัตราส่วนของผู้สอนประจ าท่ี
มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนใน
แต่ละสาขาวิชา 

-แบบบันทึก ดี = 100% 
พอใช้ = 50 - 
99% 
ปรับปรุง = < 
50% 

100%    -สาขาวิชา 
-งานบุคลากร 

27.อัตราส่วนของผู้สอนประจ า
ต่อผู้เรียน 

-แบบบันทึก ดี = < ครู 1:
นร. < 25 
พอใช้ = ครู 1: 
นร. 25 - 30 
ปรับปรุง = ครู 
1:นร. >30 

ครู 1:นร. < 
25 
 

   -สาขาวิชา 
-งานบุคลากร 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2                 ดี 
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จุดเด่น 
วิทยาลัยร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง                                          

          กับความต้องการของตลาดแรงงาน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ 
          เพียงพอ มีสถานท่ีเรียน ท่ีฝึกปฏิบัติการท่ีเหมาะสม จัดระบบรักษาความปลอดภัยและ 
          สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มี 
          สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนำ  

จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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มำตรฐำนที่ 3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ข้อก ำหนดที่ 3 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรมดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

28.จ านวนครั้งของการจัดให้
ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 

-แบบบันทึก ดี = > 25
ครั้ง/ป ี
พอใช้ = 20- 
25 ครั้ง/ป ี
ปรับปรุง = < 
20 ครั้ง/ป ี

26 ครั้ง    -ครูที่ปรึกษา 
-งานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

29.จ านวนครั้งของการจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

-แบบบันทึก ดี = > 90% 
พอใช้ = 80- 
90% 
ปรับปรุง = 
<80% 

80.82    -ครูที่ปรึกษา 
-งานโครงการ
พิเศษ 

30.ร้อยละของผู้ เรี ยน ท่ีออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 

-แบบบันทึก ดี = < 31% 
พอใช้ = 31- 
40% 
ปรับปรุง = 
>40% 

33.83    -งานทะเบียน 

31.จ านวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

-แบบบันทึก ดี = > 80% 
พอใช้ =  75- 
80% 
ปรับปรุง = 
<75% 

ครบทุก
สาขาวิชา 

   -สาขาวิชา 
-งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

32.จ านวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

-แบบบันทึก ดี = > 80% 
พอใช้ = 75- 
80% 
ปรับปรุง = 
<75% 

ครบทุก
สาขาวิชา 

   -สาขาวิชา 
-งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3                 ดี 
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จุดเด่น  
วิทยาลัยฯ จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มี 

          บริการตรวจสารเสพติด มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี 
          งามในวิชาชีพ รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 แก้ไขปัญหาผู้ออกกลางคันอย่างเร่งด่วน 
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มำตรฐำนที่ 4 กำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
ข้อก ำหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

33.จ านวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 4
กิจกรรม/
โครงการ 
พอใช้ = 2 - 3
กิจกรรม/
โครงการ 
ปรับปรุง = 0 
- 1 กิจกรรม/
โครงการ 

12 โครงการ    -สาขาวิชา 
-งานโครงการ
พิเศษ 

34.ร้อยละของงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/โครงการท่ี
ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วชิาชีพต่องบด าเนินการ 

-แบบบันทึก ดี = > 0.20% 
พอใช้ = 0.11- 
0.20% 
ปรับปรุง = <  
0.11% 

3.10    -สาขาวิชา 
-งานแผนและ
งบประมาณ 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4                 ดี 

 
จุดเด่น  

วิทยาลัยฯ มีบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ท้ัง 
 ภาครัฐและเอกชน โดยจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
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มำตรฐำนที่ 5 นวัตกรรมและกำรวิจัย 
ข้อก ำหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

35.จ านวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 100% 
พอใช้ = 75- 
99% 
ปรับปรุง = 
<75% 

86%    -สาขาวิชา 
-งานวิจัยและ
พัฒนา 

36.จ านวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 
ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี =  3 ชิ้นข้ึน
ไป 
พอใช้ = 2 ชิ้น
ปรับปรุง = < 
1 ชิ้น 

13 ชิ้นงาน    -สาขาวิชา 
-งาน
ประชาสัมพันธ์ 

37.ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้
ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานต่องบด าเนินการ 

-แบบบันทึก ดี = >1.00% 
พอใช้ = 0.50-
1.00% 
ปรับปรุง = < 
0.50% 

2.45    -สาขาวิชา 
-งานแผนและ
งบประมาณ 

38.จ านวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงาน 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 4 ครัง้ 
พอใช้ = 2-3 
ครั้ง 
ปรับปรุง = < 
1 ครั้ง 

9 ครั้ง    -สาขาวิชา 
-งาน
ประชาสัมพันธ์ 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5                 ดี 

 
จุดเด่น             

มีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับรางวัลหลายช้ินงาน 
จุดที่ควรพัฒนำ  

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
          เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนให้มากขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 6 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร 
ข้อก ำหนดที่ 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าและการจัดการในสถานศึกษา ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

39.ระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี =  8 ข้อ 
พอใช้ = 6-7 
ข้อ 
ปรับปรุง = < 
6 ข้อ 

8 ข้อ    -งานบุคลากร 

40.ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >90% 
พอใช้ = 85-
90% 
ปรับปรุง = < 
85% 

91%    -งานบุคลากร 

41.ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา 

-แบบบันทึก ดี = >1-4 
หรือ 5 ข้อ 
พอใช้ = 1-3 
ข้อ 
ปรับปรุง = 1-
2 ข้อ 

5 ข้อ    -งานศูนย์ข้อมูล 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6                 ดี 

 
จุดเด่น  

ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ในการผสานความร่วมมือกับบุคลากรในวิทยาลัย 
          และหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก มีระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้ 
          ของวิทยาลัย ในการบริหารงาน ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐาน 
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มำตรฐำนที่ 7 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ข้อก ำหนดที่ 7 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

42.ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = 1-4 หรือ 5 
ข้อ 
พอใช้ = 1-3 ข้อ 
ปรับปรุง = 1-2 
ข้อ 

4 ข้อ    -งานประกัน
คุณภาพ 

43.ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

-แบบส ารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี =  3 ข้อ 
พอใช้ = 1-2 ข้อ 
ปรับปรุง = 1ข้อ 

3 ข้อ    -งานประกัน
คุณภาพ 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7                 ดี 

 
จุดเด่น  

วิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองทั้ง 7 มำตรฐำน 
 

มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ /   
มำตรฐำนที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน /   
มำตรฐำนที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /   
มำตรฐำนที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม /   
มำตรฐำนที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย /   
มำตรฐำนที่ 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ /   
มำตรฐำนที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน /   
 
 
แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

จากรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินของมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ใน 
ระดับต้องปรับปรุงกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับพอใช้ มาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการกิจกรรม 
และงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ท้ัง 7 มาตรฐาน ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน การส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย รวมท้ังการประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึง 

2. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง 
3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาท่ีก าหนดไว้ 
4. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 
 
 

                           นายสาวิทย์  ญาณภิรัต 
                                                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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บทที่  1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 

1.    ความเป็นมา 
       1.1   ข้อมูลพ้ืนฐาน  ประวัติ  ท่ีต้ัง  ขนาด 
 

สถานที่ต้ัง เลขท่ี 927 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 

โทรศัพท์ 0-3441-1248 

โทรสาร  0-3441-1185 

Website www.skntc.ac.th 

E-mail  m06samutsakhon_tc@mis.vec.go.th และ sakorn_tc@hotmail.com 

เนื้อที ่  7 ไร่ 2 งำน 29.8 ตำรำงวำ 

ระยะทาง ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร  200  เมตร 

  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร   29  กิโลเมตร 

เขตติดต่อ ทิศเหนือติดถนนเอกชัย ห่ำงจำกถนนพระรำมท่ี 2 ระยะทำง 1 กิโลเมตร 

  ทิศใต้ติดถนนสรศักด์ิ ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 20 เมตร 

  ทิศตะวันออกติดถนนเศรษฐกิจ 1 ตรงข้ำมสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 

  ทิศตะวันตกติดถนนเจษฎำ 

สถำนท่ีต้ังวิทยำลัยเทคนิคแห่งท่ี 2  บริเวณวัดใหญ่บ้ำนบ่อ   ต ำบลบ้ำนบ่อ   อ ำเภอเมือง   

จังหวัดสมุทรสำคร   เป็นพื้นท่ีเช่ำของวัด มีขนำดพื้นท่ีประมำณ 25 ไร่   ระยะห่ำงจำกท่ีต้ัง  

เดิม 10 กิโลเมตร 



2 
 

 

1.2   สภาพชุมชน  แผนท่ีต้ังวิทยาลัย 

1.2  สภาพชุมชน  แผนที่ตั้งวิทยาลัย 
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11..3 3 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   
  

วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร เดิมช่ือโรงเรียนช่ำงไม้สมุทรสำคร เริ่มเปิดท ำกำรสอนต้ังแต่ วันท่ี 17  
พฤษภำคม  พ.ศ. 2481    โดยเริ่มเปิดสอนในรำยวิชำช่ำงไม้ก่อสร้ำง ต่อมำได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนกำรช่ำง
สมุทรสำคร   โรงเรียนเทคนิคสมุทรสำคร   และได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็น  วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร สังกัด
กองวิทยำลัยเทคนิค    กรมอำชีวศึกษำ    กระทรวงศึกษำธิกำร   เมื่อวันท่ี  1  เมษำยน   2524   ใน 
ปีกำรศึกษำ 2545  กรมอำชีวศึกษำ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้มีนโยบำยให้สถำนศึกษำ
รวมกลุ่มกัน 2-3 จังหวัด   จัดต้ังเป็นสถำบันกำรอำชีวศึกษำ   ซึ่งวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครจัดอยู่ในกลุ่ม
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 6    

 

ประวัติการจัดการศึกษา 
 

ปีกำรศึกษำ 2481-2487 เปิดท ำกำรสอนช้ันประโยคอำชีวศึกษำตอนต้น หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนท่ีจบช้ัน
ประถมปีท่ี 4 ท้ังท่ีอยู่ประจ ำและไปกลับ 

ปีกำรศึกษำ 2495-2501 เปิดขยำยท ำกำรสอนช้ันประโยคอำชีวศึกษำตอนปลำย หลักสูตร 3 ปี  
 รับนักเรียนท่ีจบช้ันอำชีวศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เข้ำเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2502 เปิดสอนหลักสูตรเป็น 3 ช้ันป ี รับนักเรียนท่ีเรียนจบ ป.4 เข้ำเรียนอำชีวศึกษำ
ตอนต้น และนักเรียน ม.3 เข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ปีกำรศึกษำ 2503 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น โรงเรียนกำรช่ำงสมุทรสำคร 
ปีกำรศึกษำ 2504-2516 เปล่ียนแผนกำรศึกษำเปิดรับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี 7 เข้ำเรียนในช้ัน 

ม.ศ. 1-3 สำขำอำชีพ หลักสูตร 3 ปี และรับนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.ศ. 3  
เข้ำเรียนในช้ัน ม.ศ. 4-6 สำยอำชีพ หลักสูตร 3 ปี 

ปีกำรศึกษำ 2517 เปิดสอนแผนกช่ำงยนต์ และดีเซลรับนักเรียนจบ ม.ศ.3  เข้ำเรียนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

ปีกำรศึกษำ 2518 เปิดสอนแผนกวิชำช่ำงเช่ือมโลหะแผ่น เปล่ียนแผนกำรศึกษำ รับนักเรียนจบ 
ม.ศ. 3 เข้ำเรียนประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยอำชีพ 2 ปีรับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) อีก 1 ปี 

ปีกำรศึกษำ 2520 เปิดสอนแผนกช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปีกำรศึกษำ 2522 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเทคนิคสมุทรสำคร 
ปีกำรศึกษำ 2523 เปิดสอนแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปีกำรศึกษำ 2524        เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 2524 ก ำหนดให้รับนักเรียนท่ีจบช้ัน    
                                     ม.3 เข้ำเรียนตำมหลักสูตร ปวช. 3 ปี 
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ปีกำรศึกษำ 2524 เล่ือนฐำนะขึ้นเป็นวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
ปีกำรศึกษำ 2525  เปิดสอนแผนกพณิชยกำร เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปีกำรศึกษำ 2527 เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527 
ปีกำรศึกษำ 2527 เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกช่ำงก่อสร้ำง 
ปีกำรศึกษำ 2530 เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2530 
ปีกำรศึกษำ 2531 เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ปีกำรศึกษำ 2532  เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่ำงยนต์ และแผนก

กำรตลำด 
ปีกำรศึกษำ 2533 เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2530 ปรับปรุงครั้งท่ี1 

พ.ศ. 2533 
ปีกำรศึกษำ 2533 เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกกำรบัญชี 
ปีกำรศึกษำ 2536 เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2536 

ปีกำรศึกษำ 2536 เปิดสอนแผนกช่ำงกลโรงงำน เพิ่มอีก 1 แผนก และเปิดสอนในระดับ 

                 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

ปีกำรศึกษำ 2538 เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2538 

ปีกำรศึกษำ 2538 เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี พ.ศ. 2538 แผนกช่ำง
กลโรงงำน ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง รับนักเรียนจบช้ัน ม.3 เข้ำเรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และเปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) แผนกเทคนิคโลหะ แผนกช่ำงเทคนิคกำรผลิต 

ปีกำรศึกษำ 2539 เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระบบทวิภำคีทุกแผนก 
ปีกำรศึกษำ 2540  เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจตำม

ข้อตกลงระหว่ำงกรมอำชีวศึกษำ กับกรมยุทธศึกษำทหำรบก เรื่องควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนนำยสิบทหำรบกระดัประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
พุทธศักรำช 2540 

ปีกำรศึกษำ 2542 เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภำคี แผนกช่ำงยนต์ 
แผนกช่ำงเทคนิคกำรผลิต แผนกช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ แผนกกำร
บัญช ีแผนกกำรตลำด 

ปีกำรศึกษำ 2545 เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 
ปีกำรศึกษำ 2548 เปิดสอนสำขำวิชำใหม่ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
                               สำขำวิชำประมงทะเล  และ  สำขำวิชำต่อเรือโลหะ 
ปีกำรศึกษำ 2548 เปิดสอนสำขำวิชำใหม่ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปีกำรศึกษำ 2549 -   เปิดสอนสำขำวิชำใหม่ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

      สำขำวิชำคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพ็จ 
   -  เปิดสอนสำขำวิชำเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ระดับปวช. โดยควำมร่วมมือ  
                                  กับสถำนประกอบกำร คือ บริษัทบำงกอกเฟอร์นิเทค  จ ำกัด  โดยเรียนในระบบ           
                                   โรงเรียนโรงงำน 
ปีกำรศึกษำ 2552             สำขำประมงทะเลเปล่ียนกำรเรียนอยู่กับวิทยำลัยประมงสมุทรสำคร 
 
 

สาขาวิชา/สาขางานท่ีเปิดสอน 
 

ระดับ ปวช. 

ปี   พ.ศ. 2481 ช่ำงก่อสร้ำง 
2517 ช่ำงยนต์ 
2518 ช่ำงเช่ือมโลหะแผ่น 
2520 ช่ำงไฟฟ้ำ 
2523 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
2525 พณิชยกำร 
2536 ช่ำงกลโรงงำน 
2548 สำขำงำนประมงทะเลเบ้ืองต้น(ปัจจุบันเป็นสำขำของวิทยำลัยประมงสมุทรสำคร) 
2548 สำขำงำนต่อเรือโลหะกำร 
2549 สำขำเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน (โรงเรียน-โรงงำน) 
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ระดับ ปวส. 
 

ปี   พ.ศ. 2527 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง (สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง) 
2531 แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ (สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวไป) 
2532 แผนกวิชำช่ำงยนต์ (สำขำวิชำเครื่องต้นก ำลัง) 
2532 แผนกวิชำพณิชยกำร (สำขำกำรตลำด) 
2533 แผนกพณิชยกำร สำขำกำรบัญชี (ภำคค่ ำ) 
2535 แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ (ไมโครคอมพิวเตอร์) 
2536 แผนกวิชำช่ำงยนต์ (สำขำเทคนิคยำนยนต์) 
2536 แผนกพณิชยกำร สำขำกำรบัญชี (ภำคปกติ) 
2536 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ (สำขำเครื่องท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ) 
2538 แผนกวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ (สำขำเทคนิคโลหะ) 
2538 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน (สำขำเทคนิคกำรผลิต) 
2539 แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ (สำขำวิชำส่ือสำร) 
2540 แผนกวิชำพณิชยกำร (สำขำกำรตลำด) ภำคค่ ำ 
2548 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
2549 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ) 
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วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
Commitment to provide the vocational education to reach an international standard 

follows the philosophy of sufficiency economy 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพอยา่งมีมาตรฐานสู่สากล 
2. ประสานความร่วมมือ หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาก าลังคน 
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  
5. ส่งเสริม งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน สังคม 
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และทันต่อการเปลีย่นแปลง 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

ยุทธศาสตร์  
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
4. การเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สง่เสริมการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ   
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ 

Core Value 
Skntc 
S = service  
K = knowledge 
N = need 
T = technology 
C = Co - operation 
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กลยุทธ์ 
 
 (ยุทธศาสตร์  ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ) 
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสภำพเศรษฐกิจ สังคม แรงงำน ภำยในประเทศ
และสำกล 
2. ปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนำสู่กำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
4. สร้ำงแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีค่ำนิยม และทัศนคติท่ีดีในกำรท ำควำมดี 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะชีวิตในกำรปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงมีควำมสุข 
6. น ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
7. จัดศูนย์บริกำรทำงด้ำนวิชำชีพให้นักเรียนน ำควำมรู้ ทักษะ อำชีพน ำมำใช้ในกำรบริกำรออกช่วยเหลือสังคม 
8. ปรับปรุงวิธีกำร วัดผล ประเมินผลตำมสภำพจริงโดยเน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และคุณธรรม จริยธรรม 
9. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แต่ละสำขำวิชำโดยกำรพัฒนำและฝึกอบรม 
10. พัฒนำ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้จิตอำสำ 
 (ยุทธศาสตร์ข้อ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนการสอน) 
1. จัดประชำสัมพันธ์และกิจกรรมรวมท้ังภำครัฐและเอกชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2. จัดอำชีวศึกษำร่วมกับภำครัฐและเอกชน 
3. พัฒนำและเผยแพร่งำนของศูนย์ข้อมูลก ำลังคนอำชีวศึกษำ (V-COP) 
4. ระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนเพื่อใช้ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
(ยุทธศาสตร์ข้อ 3จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและหลากหลาย ) 
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรศึกษำต่อ และรองรับตลำดแรงงำน 
2. พัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ประชำชนได้ศึกษำตำมอัธยำศัย 
3. ส่งเสริมให้มีกำรจัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ทำงเทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร และกำรด ำเนินชีวิต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรเรียนกำรสอนในภำษำท่ี 2 และ 3 เพื่อกำรส่ือสำร  
5. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดหลักสูตรท่ีหลำกหลำย 
6. ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงงำนวจัิยทำงกำรศึกษำให้เหมำะสมกับหลักสูตรที่หลำกหลำย 
7. สร้ำงควำมเข้มแข็งของแผนก สำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อรองรับผู้เรียน 
8. ระดมทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำน ท้ังภำครัฐและเอกชน 
9. สร้ำงอำชีพให้กับประชำชนโดยจัดหลักสูตรระยะส้ันให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
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(ยุทธศาสตร์ข้อ 4 การเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) 
1. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักธรรมำภิบำล  
2. จัดระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพตรวจสอบได้ 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรงำนตำมหลัก PDCA  
4. ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันตำมระบอบประชำธิปไตย 
5. น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในกำรบริหำรงำน 
(ยุทธศาสตร์  ข้อ 5 ส่งเสริมการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติ  ) 
1. สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนำ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักศึกษำ 
2. จัดทีมวิจัยแต่ละสำขำวิชำ กลุ่มวิชำ 
3. พัฒนำนักวิจัยรุน่เยำว์ นักวิจัยระดับกลำง และนักวิจัยอำวุโส 
4. บูรณำกำรงำนวิจัย กับกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำท้องถิ่น 
5. สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบัติและวิจัยร่วมกับชุมชน สำขำวิชำ ภำคกำรผลิตและบริกำร 
6. สนับสนุนกำรปลูกจิตส ำนึกภูมิปัญญำท้องถิ่น และสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้ำน 
7. ต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จัดหลักสูตรพิเศษและฝึกอบรม 
9. ร่วมมือกับผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำศำสนำ ประชำชน และผู้เช่ียวชำญเพื่อขับเคล่ือนกำรพัฒนำงำนวิจัย และ
นวัตกรรม 
10. ปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำของชำติ 
(ยุทธศาสตร์  ข้อ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง ) 
1. จัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหำทุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. จัดฝึกอบรม พัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ก ำหนดให้มีต ำรำหลักแต่ละรำยวิชำ 
5. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเขียนต ำรำ กำรพัฒนำส่ือ อุปกรณ์กำรเรียนและกำรเรียนระบบ E – learning  
6. สร้ำงระบบเครือข่ำยภำยในให้สำมำรถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ำยกำรศึกษำภำยนอกได้เพื่อประโยชน์ต่อกำร
เรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
7. สนับสนุนแต่ละสำขำวิชำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 เรื่อง และท ำวิจัยร่วมของครู นักเรียน 
และผู้เช่ียวชำญในท้องถิ่น 
(ยุทธศาสตร์ข้อ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ) 
1. พัฒนำทุกตัวบ่งช้ีให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำชีวศึกษำในระดับดี 
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2. พัฒนำตัวบ่งช้ีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
3. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับบุคคล หน่วยงำน สำขำวิชำ และ 
    วิทยำลัย 
5. ส่งเสริมให้มีอบรมพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 

การวิเคราะห์ SWOT ระดับสถานศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลำกรมีควำมพร้อมควำมสำมำรถ 
2. สถำนท่ีต้ัง กำรคมนำคมสะดวก 
3. จ ำนวนผู้เรียน มีจ ำนวนมำก 
4. มีงบประมำณเพียงพอ 
5. มีหลักสูตรที่หลำกหลำย 
6. ได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำสำขำวิชำชีพ 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถำนศึกษำแยกเป็น 2 แห่ง ขำดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
2. ขำดมำตรฐำนในกำรประเมินบุคลำกร 
3. หลักสูตรมีกำรพัฒนำไม่ครอบคลุม 
4. ขำดระบบกำรบริหำรจัดกำร 
5. อำคำรเรียนไม่เพียงพอ 
6. สภำพแวดล้อมภำยในวิทยำลัยมีท่ีนั่งพักผ่อนไม่เพยีงพอ 
7. นักเรียนซึง่เป็นตัวป้อนเข้ำเรียนขำดคุณภำพ 
8. สถำนท่ีคับแคบ 
9. ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
10. นักเรียน นักศึกษำไม่สำมำรถส่ือสำรด้ำนภำษำอังกฤษได้ 
11. ออกกลำงคันมำก 
12. กระบวนกำรจัดซื้อมีควำมล่ำช้ำ 
13. ปัญหำท่ีต้ังของสถำนศึกษำ ในเมือง และนอกเมือง มีผลต่อจิตใจของผู้เรียน 
14. ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภคภำยใน 
15. ขำดควำมชัดเจนในกำรบริหำรงำนโครงกำร 
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โอกาส (Opportunities) 
1. ชุมชนให้กำรสนับสนุนด้ำนครุภัณฑ์กำรจัดกำรเรียน กำรสอน 
2. มีโอกำสในกำรจัดกำรศึกษำให้ชำวต่ำงด้ำว 
3. สำมำรถระดมทุนกำรศึกษำจำกภำยนอก 
4. มีอำชีพที่หลำกหลำย เกษตร  ประมง และธุรกิจบริกำร 
5. สภำพเศรษฐกิจดี 
6. มีกำรเพิ่มประชำกรจำกถิ่นอื่น 

 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. ส่ิงแวดล้อมภำยนอกอยู่ใกล้สถำนเริงรมย์ 
2. หลักสูตรอำชีวศึกษำไม่เอื้อต่อกำรศึกษำต่อ 
3. กำรย้ำยถ่ินฐำนของผู้ปกครองท ำให้มีอุปสรรคต่อกำรติดต่อส่ือสำร 
4. ผู้ปกครองมีค่ำนิยมในกำรเลือกสำขำวิชำให้นักเรียนในบำงสำขำวิชำ ท ำให้บำงสำขำวิชำมีผู้เรียนจ ำนวน

น้อย 
5. กำรส่ือสำรกับคนต่ำงด้ำว 

 

พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1. จัดกำรศึกษำวิชำชีพสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ท่ีมีคุณธรรมตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีคุณธรรม   
จริยธรรม 

2. ให้บริกำรชุมชนได้มำตรฐำน 
3. พัฒนำกำรวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
4. ผลิตนักเทคโนโลยีในระดับปริญญำตรี 

 

เป้าหมายการพัฒนา 

1.  มุ่งเน้นผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำวิชำชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทช่ำงอุตสำหกรรม
และประเภทพณิชยกรรม  สู่ตลำดแรงงำนและสังคม 

2.  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพให้ได้มำตรฐำนวิชำชีพ 
3.  พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  บริกำรทำงกำรศึกษำให้กับสังคมชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
5.  ร่วมสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น และส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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   ปรัชญาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมั่นฝึกฝีมือ 
ยึดถือคุณธรรม 
สัมพันธ์ชุมชน 

คิดค้นเทคโนโลย ี
 
 

ปรัชญาวิทยาลัยเทคปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนิคสมุทรสาคร  
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1.4 สภาพปัจจุบัน 
         จ านวนนักเรียน  คร ู บุคลากร  อาคาร  สถานที่ 

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

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 

1.ผู้บริหำร 5 - 5 - - 2 - 3 - - 4 1 -  

รวมผู้บริหาร 5 - 5 - - 2 - 3 - - 4 1 -  

2.ข้ำรำชกำรครูผู้สอน               

สำขำวิชำเครื่องกล 8 - 8 1 - 7 - - - - 3 5 -  

ครูผู้ช่วยสำขำวิชำเครื่องกล - - - - - - - - - - - - -  

สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ 7 - 7 1 - 6 - - - - 1 6 -  

ครูผู้ช่วยสำขำวิชำเครื่องมือกลฯ - - - - - - - - - - - - -  

สำขำวิชำโลหะกำร 5 - 5 - - 5 - - - - 1 4 -  

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 6 - 6 - - 6 - - - 1 1 4 -  

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 9 2 11 - 1 7 1 2 - - 3 8 -  

สำขำงำนก่อสร้ำง 3 - 3 - - 2 - 1 - - 3 - -  

สำขำงำนสถำปัตยกรรม 2 - 2 1 - - - 1 - - 1 1 -  

พณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 2 12 14 - 1 2 9 - 3 - 8 6 -  

ครูผู้ช่วยพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ - - - - - - - - - - - - -  

กลุ่มวิชำเทคนิคพื้นฐำน 5 - 5 - - 3 - 2 - - 3 2 -  

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 3 10 13 - 1 1 5 2 4 - 8 5 -  

ครูผู้ช่วยแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์ - 1 1 - - - - - - - - 1 -  

แผนกวิชำประมงทะเล - - - - - - - - - - - - -  

ครูผู้ช่วยประมงทะเล - - - - - - - - - - - - -  

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 1 3 1 - - 1 1 - - 1 2 -  

รวมข้าราชการครูผู้สอน 52 26 78 4 3 39 16 9 7 1 33 44 -  

3.ข้ำรำชกำรพลเรือน               

เจ้ำหน้ำที่พนักงำนฯ 5 - 1 1 - - - - - - - - 1 -  

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 5 - - - - - - - - - - - - -  

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 5 - - - - - - - - - - - - -  

รวมขา้ราชการพลเรือน - 1 1 - - - - - - - - 1 -  
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ข้อมูลบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต่อ) 

ต าแหน่ง 

จ านวน ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตร ี
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

4.ลูกจ้ำงประจ ำ                           

หัวหน้ำหมวดสถำนที่ 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

ผู้ช่วยช่ำงไม้ขยำยแบบ 3 - 3 - - - - - - - - - 3 

พนักงำนพิมพ์ - 1 1 - - - - - - - - - 1 

พนักงำนพัสดุ  - 1 1 - - - - - - - - 1  

พนักงำนขับรถยนต์  2 - 2 - - - - - - - - - 2 

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

พนักงำนสถำนที่ - 1 1 - - - - - - - - - 1 

พนักงำนทั่วไป - 2 2 - - - - - - - - - 2 

รวมลูกจ้างประจ า 7 5 12 - - - - - - - - 1 11 

5.พนักงำนรำชกำร              

พนักงำนรำชกำรคร ู - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

รวมพนักงานราชการครู - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

6.ลูกจ้ำงชั่วครำว              

เจ้ำหน้ำท่ี 2 39 41 - - - - - - - - 9 32 

คนงำน/ยำม/พนักงำนขับรถ 9 4 13 - - - - - - - - - 13 

รวมลูกจ้างชั่วคราว 11 43 54 - - - - - - - - 9 45 

7.ครจู้ำงสอน              

ครูพิเศษ 36 19 55 - - - - - - - - 54 - 

รวมครูจ้างสอน 36 19 55 - - - - - - - - 54 1 

รวมทั้งสิ้น 111 95 206 4 3 41 16 12 7 1 37 111 57 

 
 

ข้อมูลจำกงำนบุคลำกร 
ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2554 
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แผนจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2553 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปวช. ปวส. 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 
ปี 
3 

รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                   
สำขำงำนยำนยนต์ 160 131 101 392         392 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์         40 43   83 83 
สำขำงำนเครื่องมือกล 136 127 92 355         355 
สำขำงำนเครื่องมือกล         32 45   77 77 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ 120 77 35 232         232 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ         40 15   55 55 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 120 90 86 296         296 
สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ         40 28   68 68 
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ
เครื่องปรับอำกำศ          40 23   63 63 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 160 117 111 388         388 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์         40 17   57 57 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม         40 19   59 59 
สำขำงำนก่อสร้ำง 40 22 12 74 40 5   45 119 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 40 31 18 89         89 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม                   
สำขำงำนกำรบัญชี 200 188 123 511 40 44   84 595 
สำขำงำนกำรขำย 120 113 95 328         328 
สำขำงำนกำรตลำด         40 40   80 80 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 80 84 42 206         206 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 160 148 97 405     405 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ     40 29   69 69 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         40 37   77 77 

รวมทั้งสิ้น 1,336 1,128 812 3,276 472 345   817 4,093 
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สรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ประเภท/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2553 

รวม
ทั้งสิ้น 

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                   
สำขำงำนยำนยนต์ 140 98 93 331         331 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์         39 40   79 79 
สำขำงำนเครื่องมือกล 126 102 88 316         316 
สำขำงำนเครื่องมือกล         37 44   81 81 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ 81 32 39 152         152 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ         22  15   37 37 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 98 69 82 249         249 
สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ                
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ
เครื่องปรับอำกำศ          22  25   47 47 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 118 91 109 318         318 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์         20 17   37 37 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม         26 18   44 44 
สำขำงำนก่อสร้ำง 35 15 17 67 7  4   11 78 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 31 17 9 57         57 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม                   
สำขำงำนกำรบัญชี 194 168 117 479 42 44   86 565 
สำขำงำนกำรขำย 93 77 91 261         261 
สำขำงำนกำรตลำด         31 40   71 71 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 63 63 42 168         168 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 134 124 94 352     352 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ     35 29   64 64 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         29 41   70 70 

รวมทั้งสิ้น 1,113 862 781 2,756 310 317   627 3,383 
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ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  (เทียบโอน) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

สาขาวิชา 
ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. 

2550-2551 2552 2551 2552 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
สำขำงำนยำนยนต์ 2   2   
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์         
สำขำงำนเครื่องมือกล     2   
สำขำงำนเครื่องมือกล       8 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ         
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ       4 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง   3   18 
สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ     8   
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ      4   
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 1     4 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์         
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม         
สำขำงำนก่อสร้ำง       6 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม         
ประเภทวิชาพณิชยกรรม         
สำขำงำนกำรบัญชี         
สำขำงำนกำรขำย 8       
สำขำงำนกำรตลำด     17 15 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร         
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ     
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         

รวมทั้งสิ้น 11 3 33 55 
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำยสำยัณห์   ตรีอุดม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
นำยสมศักดิ์  สังข์แก้ว 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
นำยพุทธพร  ปรำโมทย ์

                    งำนอำคำรสถำนที่ 
นำยสุวัฒ          ม่วงเขียว                 หัวหน้ำงำน  
นำยโสรัจ          นำคทัด**                หัวหน้ำงำน 
นำยอัครชัย        ขวัญช้ืน                  ผู้ช่วยงำน 
นำยธ ำรง           วุฒิธนำกรกุล            ผู้ช่วยงำน  
นำยสมเกียรติ     นันทรัตนพงศ์            ผู้ช่วยงำน 
นำยประดิษฐ์      ดีกระจ่ำง                 ผู้ช่วยงำน  
นำยช ำนำญ        จับบำง                    ผู้ช่วยงำน 
นำยชรินทร์         ศรส่ง                     ผู้ช่วยงำน 
นำยอิศรำ           แย้มบำงยำง**          ผู้ช่วยงำน  
นำยปรำโมช        ส ำลีร่วง**               ผู้ช่วยงำน 
นำยธัญพิสิษฐ์       เกล็บจุ                  เจ้ำหน้ำที่งำน                           
น.ส.วีณำ             เขตกิจ                  เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยอุบล             สมบุญ                  เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยอุดม              ศรีทอง                เจ้ำหน้ำที่งำน  
นำยอุทัย             สิทธิจำด**            เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยประสิทธิ์        ไชยสนำม             เจ้ำหน้ำที่งำน  
นำงประดิษฐ์         กุมทอง               เจ้ำหน้ำที่งำน  
นำงน้ ำผ้ึง             ทรัพย์สิน             เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยจรูญ              มำลำ                 เจ้ำหน้ำที่งำน  
นำงสมใจ             พรมโสภำ            เจ้ำหน้ำที่งำน  
นำยประสิทธิ์          กุมทอง              เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยประเชิญ         พิทักษ์กิจ**          เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยอภิชำติ           หำญวงษ์**          เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยใบศรี              รัตนทิพย์**         เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำงเรไร               หำญวงษ์**          เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยโสภณ            ทรัพย์พืช**          ยำม 
นำยสมัย              อุนำรณ**            ยำม 
 
      
 

 

                         งำนทะเบียน 
นำยศิลป์ชัย           ทรงศิริโสภิณ       หัวหน้ำงำน  
นำงพรพรรณ         ประยงค์หอม       ผู้ช่วยงำน 
นำงธมกร              ปิ่นมังกร            ผู้ช่วยงำน 
น.ส.จริยำภรณ์        ปำนสำคร          ผู้ช่วยงำน  
นำยกันตพัฒน์        อริยะพิทักษ์        ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ศรีโสภำ           ลิมปิโชติพงษ์      เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.สรีรำภรณ์        กำญจนฉวี          เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.สุวำรี              หำญตระกูล        เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.ดำรำรัตน์         สวัสดิ์รักษำ         เจ้ำหน้ำที่งำน 

 

            งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
นำยพรมงคล             วรนำม            หัวหน้ำงำน 
นำยพันธ์ศักดิ์             บุญปก             ผู้ช่วยงำน 
นำยสุวัฒ                  ม่วงเขียว           ผู้ช่วยงำน 
นำยอนุสรณ์              จำรุฑีฆัมพร        ผู้ช่วยงำน 
นำยสมยศ                 แก้วประทุมรัสมี  ผู้ช่วยงำน 
นำยธ ำรงค์                วุฒิธนำกรกุล      ผู้ช่วยงำน 
นำยบุญเติม               เผือกร่มโพธ์ิ       ผู้ช่วยงำน 
นำยบุญสืบ                โพธ์ิศรี             ผู้ช่วยงำน 
นำยธนะ                   จันทร์อ่อน**      ผู้ช่วยงำน 
นำยจอม                   นำมีผล**          ผู้ช่วยงำน 
นำยเอกชัย                วงแสนเจริญดี**  ผู้ช่วยงำน 
นำยจิรวัฒน์               พิธำนเกื้อกูล**    ผู้ช่วยงำน 
นำยสมชำย                โพธิก ำพล**       ผู้ช่วยงำน 
นำยโสรัจ                   นำคทัต**         ผู้ช่วยงำน 
นำยกนกศักดิ์              มุธิโต**            ผู้ช่วยงำน 
นำงศรีพรรณ              จำรุฑีฆัมพร       ผู้ช่วยงำน 
น.ส.นิรชรำ                 ชำวไชย           ผู้ช่วยงำน 
นำยเกรียงไกร              ปิ่นแก้ว           ผู้ช่วยงำน 
น.ส.นัฐฐำ                   ทั่งทอง          เจ้ำหน้ำที่งำน 
 

 

 

                          งำนปกครอง 
นำยภิญโญ                ปิยะกุล              หัวหน้ำงำน 
ส.อ.ธวัช                   ปริญญำศำสตร์**  ผู้ช่วยงำน 
นำยจิรโรจน์              ธีรไวทยะ            ผู้ช่วยงำน  
นำงเพ็ญศรี               วงศ์แสนเจริญดี    ผู้ช่วยงำน  
นำยชลิต                  ล้วนศิริ              ผู้ช่วยงำน  
นำยบุญสืบ               โพธิ์ศรี               ผู้ช่วยงำน 
นำยชูชำติ                 ทัฬหพัชรกุล       ผู้ช่วยงำน  
นำยบรรจง                เฟ่ืองฟู             ผู้ช่วยงำน  
นำยวินัย                   ร่มบำรมี           ผู้ช่วยงำน 
นำงดำรณี                 นำมีผล             ผู้ช่วยงำน 
นำงเบญจมำศ            โพธิก ำพล          ผู้ช่วยงำน 
นำงศรีพรรณ              จำรุฑีฆัมพร       ผู้ช่วยงำน  
นำยจอม                   นำมีผล**          ผู้ช่วยงำน 
นำยจิรวัฒน์               พิธำนเกื้อกูล       ผู้ช่วยงำน  
นำยพันธ์ศักดิ์             บุญปก              ผู้ช่วยงำน 
นำยสมชำย                โพธิก ำพล          ผู้ช่วยงำน 
นำยธนะ                   จันทร์อ่อน**       ผู้ช่วยงำน 
นำยเอกชัย                 วงศ์แสนเจริญดี**ผู้ช่วยงำน 
นำยธ ำรง                   วุฒิธนำกรกุล     ผู้ช่วยงำน 
นำยชำตรี                   ศรีคงแก้ว         ผู้ช่วยงำน 
นำงพรรษชล               พ่ึงสุนทรศิริมำศ  ผู้ช่วยงำน 
นำงฐำนวีร์                  ณ นคร            ผู้ช่วยงำน 
นำยเอกรินทร์              สินทะเกิด**      ผู้ช่วยงำน 
นำงสังวำล                  อยู่ทรง            ผู้ช่วยงำน  
นำยเชษฐ์นรินทร์           จุ่นเกตุ           ผู้ช่วยงำน 
นำยเชิญขวัญ          พงษ์สำระนันทกุล** ผู้ช่วยงำน 
นำยช ำนำญ                 จับบำง           ผู้ช่วยงำน 
นำยกิติศักดิ์                 ย่ีสุนศรี           ผู้ช่วยงำน  
นำยอภิรักษ์                 หงส์ทอง         ผู้ช่วยงำน  
นำยชูศักดิ์                เจริญสุวรรณกุล   ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ศณิศำ                  ปิตะพันธ์        ผู้ช่วยงำน  
น.ส.พัณณิตำ               ไข่บัว           เจ้ำหน้ำที่งำน 
 

สำขำวิชำ สำขำงำน แผนกวิชำ และกลุ่มวิชำ 

         สำขำงำนกำรขำย 
นำงสังวำล         อยู่ทรง *  
นำงศรีพรรณ      จำรุฑีฆัมพร 
น.ส.เรณู            มำนะกุล 
นำงณัฐกำนต์      สุธรรมชัย 
นำงสุณี             สุขสบำย 
นำงพรพรรณ      ประยงค์หอม 
 

               กลุ่มพ้ืนฐำน 
นำยจิรโรจน์  ธีรไวทยะ * 
นำยสมยศ    แก้วประทุมรัสมี 
นำยชลิต      ล้วนศิริ 
นำยภิญโญ   ปิยะกุล 
นำยสุวัฒ     ม่วงเขียว 
นำยช ำนำญ  จับบำง       สำขำวิชำเครื่องมือกล 
         และซ่อมบ ำรุง 
นำยชูชำติ     ทัพหพัชรกุล * 
นำยสมศักดิ์   ทับทัน 
นำยอัครชัย   ขวัญช้ืน 
นำยธ ำรงค์    วุฒิธนำกรกุล 
นำยสุทธิ      ลิขัณฑกสมิต 
นำยชลธิต    นุชเนตร 
นำยพรมงคล  วรนำม 
นำยกิติศักดิ์  ย่ีสุ่นศร ี
นำยวุฒิชัย    ใจมิภักดิ์ 
นำยทองพิทักษ์  พยำนอน 
นำยสมชำย   น้อยทรัพย์ 
นำยประเสริฐศักดิ์  แป้นแหลม 
นำยปกรณ์           คงเป็นสุข  

        แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
นำยสุรพล       อยู่ทรง* 
นำยประพล     นิลใหญ 
นำยอุทุมพร     แก้วสำมศรี 
นำยโสภณวิชญ์   ย้ิมขำว 
นำงเพ็ญศรี     วงศ์แสนเจริญดี 
นำงพรรษชล พ่ึงสุนทรศิริมำศ 
น.ส.ทิพำพร     สมพงษ์อินทร์ 
นำงนันทวัน     ชุ่มแจ้ง 
น.ส.อรษำ       วิไลพันธุ์ 
นำงวำสนำ      ปำลรังสี 
นำงสมบุญ      บริสุทธิ์พงศำกุล 
นำงยุวรี         รื่นรมย์ 
น.ส.ภัทรินทร์   มุ่นเชย 
น.ส.มุกดำ       วงศ์ษำ 
น.ส.ศรีสุดำ      เรือท ำนำ 
น.ส.กำญจนำ   กุลคง 
น.ส.เหมรัตน์    ช่ำงทุ่งใหญ่ 
น.ส.จิรภิญญำ  นำคเกี้ยว 
น.ส.พรทิพย์    ศรีบุญเรือง 
น.ส.บุษบง      มูลถวิลย์ 
นำยสงวน       บรรจงดิษฐ์ 
นำยจักรพันธ์   พ่ึงเมือง 
นำยจตุพงษ์     ล้ีประเสริฐ 
นำยพีรดนย์     จิระกูลวัฒน์ 
นำยภัทรำวุธ    คงเพ็ชร์ 
นำยกัมพล       พูนนำม 
นำยรัชกฤต      ลือควำมดี 
นำยพิสิฐพงศ์    สีดำว 

          สำขำวิชำโลหะกำร 
นำยบรรจง  เฟ่ืองฟู * 
นำยบุญเติม เผือกร่มโพธิ์พงศำกุล 

นำยสมเกียรติ  นันทรัตนพงศ ์
นำยประดิษฐ์   ดีกระจ่ำง 
นำยอนุกูล      จรัสศรีพิบูลย์ 
นำยชูศักดิ์       เจริญสุวรรณกุล 
นำยชรินทร์      ศรส่ง 
นำยเกียงไกร    ปิ่นแก้ว 
นำยภำนุพงศ์    ดิษแพ 
 
 

        สำขำวิชำเครื่องกล 
นำยพันธ์ศักดิ์    บุญปก* 
นำยศุภชัย       บริสุทธิ์พงศำกุล 
นำยอนุสรณ์     จำรุฑีฆัมพร 
นำยณรงค์ชัย    ซื่อสัตย์ 
นำยเกษม         สุขสบำย 
นำยสัญชัย        ไตรญำณ 
ส.อ.ธวัช          ปริญญำศำสตร์ 
นำยกันตพัฒน์   อริยะพิทักษ์ 
นำยอภิรักษ์      หงส์ทอง 
นำยธวัฒน์        พรประเสริฐ 
นำยกำนต์         นุ่มศิริ 
นำยมนัฐพงษ์     ฤทธิ์สุวรรณ 
นำยอิศรำ         แย้มบำงยำง 

          สำขำงำนบัญชี 
นำยวินัย          ร่มบำรมี * 
นำงฐำนวีร์       ณ นคร 
น.ส.นำรีรัตน์     ทองมั่ง 
น.ส.ชลธิชำ       จันทร์ทัด 
นำงศิริพร         ศรีสัมฤทธิ์ 
นำงศรีสุดำ        จันทร์ศร 
น.ส.อังคณำ       ทองจุฑำ 
น.ส.นิรชำ         ชนะประเสริฐ 
น.ส.นิรชรำ        ชำวไชย 
น.ส.สุทิศำ         พรรณไวย 

        สำนำงำนเลขำนุกำร 
นำงดำรณี           นำมีผล 
นำงรุ่งรัตน์          ไตรญำณ 
นำงวรรณี           ชิดเช้ือวงศ์ 
น.ส.บันจง           โอสถำนนท์ 
นำงธมกร            ปิ่นมังกร 
  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นำงเบญจมำศ      โพธิก ำพล* 
นำยศิลป์ชัย      ทรงศิริโสภิณ 
นำงวรรณำ       ทรงศิริโสภิณ 
น.ส.สุกัญญำ       ด้วงเอียด 
นำยเมธัญ           เทียนถนอม 
น.ส.อรวรรณ       โมบัณฑิต 
น.ส.จริยำภรณ์     ปำนสำคร 
นำยศรำยุทธ        คอนเอม 
 
 
 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นำยบุญสืบ          โพธิ์ศรี 
นำงสุปรำณี          กันแตง 
นำยเชษฐ์นรินทร์    จุ่นเกตุ 
นำยปกรณ์           ปัญญำดี 
 
 
 

     สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 
นำยจิรวัฒน์        พิธำนเกื้อกูล* 
นำยชำตรี           ศรีคงแก้ว 
นำยโสรัจ            นำคทัต 
น.ส.ปำร์วตี          อ่อนสะอำด 
นำยอนันต์           เนตรมณี 
     สำขำงำนสถำปัตยกรรม 
นำยสมชำย         โพธิก ำพล* 
นำยเชิญขวัญ พงษ์สำระนันทกุล 
นำยพัฐสิฐ           พสิฐภัสณ์ 

      สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
นำยธนะ          จันทร์อ่อน* 
นำยสวง           ชุ่มแจ้ง 
นำยวิษณุ          ค้อสุวรรณดี 
นำยจอม           นำมีผล 
นำยนิรันดร์        ศุกรสุนทร 
นำยธรรมนูญ      สุขไชยะ 
นำยปรำโมช       ส ำลีร่วง 
นำยสิทธิพร        ต้นประเสริฐ 
นำยรังสรรค์        แก้วทับทิม 
นำยสุรศักดิ์         ไทรไกรกระ 
น.ส.วิลำวลัย์        ส่งแสงแก้ว     สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส ์
นำยเอกชัย     วงแสนเจริญดี * 
นำยมำโนชญ์   เผื่อนโภคำ 
นำยเอกรินทร์   สินทะเกิด 
นำยกนกศักดิ์    มุธิโต 
นำยสมเกียรติ   ภูมิชัยสุวรรณ์ 
นำยวิวัฒน์       มงคลเพ็ชร์ 
นำยกิตติภพ     ปำนคณินทร์ 
นำงพวงทิพย์    อิ่มธนบัตร 
น.ส.วรรณกร    สิทธ์ิกลำง 
นำงสิริวัฒน์     เกษตรทรัพย์สิน 
นำยสิรวิทย์     รื่นรมย์ 
นำยปิยพันธ์ุ     นำรถเมธี 
นำยจรัล         อ่วมประทุม 
น.ส.ชุลีรัตน์     ซุ่นเจำ 
นำยกิตติศักดิ์   กล่องชู 
นำยกิตติ         หอมล ำดวล 
 

             งำนพัฒนำหลักสูตร 
              กำรเรียนกำรสอน 
นำยมำโนชญ์   เผ่ือนโภคำ**หัวหน้ำงำน 
นำยสวง         ชุ่มแจ้ง**      ผู้ช่วยงำน 
นำยณรงค์ชัย   ซื่อสัตย์**      ผู้ช่วยงำน 
นำงฐำนวีร์       ณ นคร       ผู้ช่วยงำน 
น.ส.เสำวภำ     หกเหล่ียม   เจ้ำหน้ำที่
งำน 

 

           งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
น.ส.ทิพำพร  สมพงษ์อินทร์ หัวหน้ำงำน 
นำยสวง        ชุ่มแจ้ง**       ผู้ช่วยงำน 
นำยสัญชัย     ไตรญำณ**    ผู้ช่วยงำน 
นำงรุ่งรัตน์     ไตรญำณ       ผู้ช่วยงำน 
น.ส.อรทัย      บรมสุข         ผู้ช่วยงำน 
น.ส.พรศีล      ดีย่ิง**        เจ้ำหน้ำที่
งำน 
           งำนวัดผลและประเมินผล 
นำงเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี หัวหน้ำงำน 
นำยวิวัฒน์   มงคลเพ็ชร์        ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ภัทรินทร์  มุ่นเชย          ผู้ช่วยงำน 
น.ส.มุกดำ      วงศ์ษำ          ผู้ช่วยงำน 
น.ส.จิรภิณญำ  นำคเกี้ยว      ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ชลลดำ     วิสุมำ           ผู้ช่วยงำน 
นำยภัทรำวุธ    คงเพ็ชร์        ผู้ช่วยงำน 
นำยนฎำ       ลิมลำวัลย์  เจ้ำหน้ำที่งำน 
         งำนวิทยบริกำร และห้องสมุด 
นำงนันทวัน    ชุ่มแจ้ง     หัวหน้ำงำน 
นำงอุทุมพร    แก้วสำมสี**  หัวหน้ำงำน 
น.ส.ชุติมณฑน์  กตะศิลำ   เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.พรพิมล   ชำวไร่อ้อย  เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.ภำวะดี    เรือนบัว**  เจ้ำหน้ำที่งำน 
นำยทวีศักดิ์ เนียมประพันธุ์เจ้ำหน้ำที่งำน 

           งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 
นำยเกษม     สุขสบำย       หัวหน้ำงำน 
นำยวิวัฒน์    มงคลเพ็ชร์**  ผู้ช่วยงำน 
นำยเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ     ผู้ช่วยงำน 
นำยสมศักดิ์   ทับทัน          ผู้ช่วยงำน 
นำยธวัตน์     พรประเสริฐ** ผู้ช่วยงำน 
นำยพีรดนย์   จิระกูลวัฒน์    ผู้ช่วยงำน 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำยบุณย์ธรรม์  บุญเลี้ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

                    งำนแผนและงบประมำณ 
น.ส.สุปรำณี           กันแตง             หัวหน้ำงำน 
นำยอนุกูล             จรัสศรีพิบูลย์      ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ชลำรัตน์          ทรงอุบล            เจ้ำหน้ำที่งำน  
      
 

 

                    งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยสมศักดิ์            ทับทัน             หัวหน้ำงำน  
นำยเอกรินทร์          สินทะเกิด**      หัวหน้ำงำน 
นำงพวงทิพย์           อิ่มธนบัตร**      ผู้ช่วยงำน 
นำยสมเกียรติ         ภูมิชัยสุวรรณ์**    ผู้ช่วยงำน 
นำยปิยพันธ์            นำรถเมธี**        ผู้ช่วยงำน 
นำยกิตติศักดิ์           กล่องชู**          ผู้ช่วยงำน 
นำยสุรศักดิ์             ไทรไกรกระ**     ผู้ช่วยงำน 
นำยศรำยุทธ            คอนเอม           ผู้ช่วยงำน 
นำยภัทรำวุธ            คงเพ็ชร์            ผู้ช่วยงำน  
น.ส.รพีพร               ชำวไร่อ้อย       เจ้ำหน้ำที่งำน  
น.ส.สุพรรษำ            เอี้ยงชะอุ่ม      เจ้ำหน้ำที่งำน  
น.ส.กำนดำ              ปิ่นวิถี**         เจ้ำหน้ำที่งำน 
 
                    งำนควำมร่วมมือ 
นำยวิวัฒน์               มงคลเพ็ชร์**     หัวหน้ำงำน 
นำยพันธ์ศักดิ์            บุญปก**          ผู้ช่วยงำน 
นำยธ ำรงค์               วุฒิธนำกรกุล     ผู้ช่วยงำน 
นำยกนกศกัดิ์            มุธิโต**            ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ชุลีรัตน์              ซุ่นเจำ**           ผู้ช่วยงำน 
น.ส.พรศีล                ดีย่ิง**            เจ้ำหน้ำที่งำน   

         งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
นำงศรีสุดำ               จันทร์ศร           หัวหน้ำงำน  
นำยชลิต                  ล้วนศิริ             ผู้ช่วยงำน 
นำยกิตติภพ              ปำนคณินทร์**    ผู้ช่วยงำน 
นำยเชษฐ์นรินทร์        จุ่นเกตุ              ผู้ช่วยงำน 
นำยสิริวัฒน์             เกษตรทรัพย์สิน    ผู้ช่วยงำน  
นำยธรรมนูญ             สุขไชยะ            ผู้ช่วยงำน 
นำยช ำนำญ               จับบำง             ผู้ช่วยงำน 
น.ส.กำญจนำ              กุลคง              ผู้ช่วยงำน  
นำยวุฒิชัย                 ใจมิภักดิ์           ผู้ช่วยงำน  
น.ส.อรวรรณ              โมบัณฑิต          ผู้ช่วยงำน  
นำยเกรียงไกร             ปิ่นแก้ว            ผู้ช่วยงำน  
นำยจตุพงษ์                ล้ีประเสริฐ        ผู้ช่วยงำน 
น.ส.รุ่งนภำ                 ส ำเภำทอง      เจ้ำหน้ำที่งำน    

                    งำนบริหำรงำนทั่วไป 
น.ส.ศิริรัตน์          เมฆสุวรัตน์         หัวหน้ำงำน  
นำงวรรณี            ชิดเช้ือวงศ์         ผู้ช่วยงำน  
นำยศุภชัย           บริสุทธิ์พงศำกุล**ผู้ช่วยงำน 
นำงพรรษชล        พ่ึงสุนทรศิริมำศ  ผู้ช่วยงำน (อศจ) 
นำงกนกพร          แก้วจุนันท์         เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.ศุภิสรำ          อยู่เจริญ            เจ้ำหน้ำที่งำน  
นำงศรีนวล          แก้วจุนันท์          เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.จ ำปี             ประเสริฐผำติกุล   เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.อำรยำ           เกิดรุ่งเรือง     เจ้ำหน้ำที่งำน(อศจ) 
      
 

                          งำนบุคลำกร 
นำงศิริพร       ศรีสัมฤทธิ์                  หัวหน้ำงำน 
น.ส.อรษำ       วิไลพันธุ์                    ผู้ช่วยงำน 
นำยศุภชัย       บริสุทธิ์พงศำกุล**        ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ชลธิชำ      จันทร์ทัด                   ผู้ช่วยงำน 
น.ส.ศรีวิภำ      ปรำศรัย                    เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.รัตนำ        เต็มนุช                     เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.สุรีรัตน์      เนียมหมวด**             เจ้ำหน้ำที่งำน      
 

 
                         งำนกำรเงิน      
นำงวรรณำ         ทรงศิริโสภิณ           หัวหน้ำงำน  
น.ส.สุกัญญำ       ด้วงเอียด                ผู้ช่วยงำน  
น.ส.อังคณำ        ทองจุฑำ                ผู้ช่วยงำน  
น.ส.นิรชำ          ชนะประเสริฐ           ผู้ช่วยงำน 
น.ส.สุพรรณี       จันทร์ทอง              เจ้ำหน้ำที่งำน  
น.ส.อำรีรัตน์       จันทร์ศรี               เจ้ำหน้ำที่งำน  
 

 
                         งำนบัญชี 
น.ส.นำรีรัตน์         ทองมั่ง                หัวหน้ำงำน 
น.ส.ชลธิชำ           จันทร์ทัด             ผู้ช่วยงำน 
น.ส.อรทัย             แก้วบรรดิษฐ์        เจ้ำหน้ำที่งำน  
น.ส.ปำริชำติ          ภำษี                  เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.วสุมำ             นำรีสำ                เจ้ำหน้ำที่งำน  

 

                งำนกิจกรรมนกัเรียนนักศกึษำ  
นำยวิษณุ              ค้อสุวรรณดี**        หัวหน้ำงำน 
นำยอัครชัย           ขวัญช้ืน                หัวหน้ำงำน  
นำยประพล           นิลใหญ่                ผู้ช่วยงำน  
นำยจิรโรจน์           ธีรไวทยะ              ผู้ช่วยงำน 
นำยสุรพล             อยู่ทรง                 ผู้ช่วยงำน  
นำงวำสนำ            ปำลรังสี                ผู้ช่วยงำน  
นำยภิญโญ            ปิยะกุล                 ผู้ช่วยงำน  
นำยบุญสืบ            โพธิ์ศรี                 ผู้ช่วยงำน  
นำยสมเกียรติ         ภูมิชัยสุวรรณ์**      ผู้ช่วยงำน 
นำยเอกรินทร์         สินทะเกิด**          ผู้ช่วยงำน 
นำงวรรณี              ชิดเช้ือวงศ์            ผู้ช่วยงำน  
นำงสังวำล             อยู่ทรง                ผู้ช่วยงำน  
น.ส.วรรณกร          สิทธิ์กลำง             ผู้ช่วยงำน 
น.ส.สุกัญญำ           ด้วงเอียด             ผู้ช่วยงำน 
นำยช ำนำญ            จับบำง               ผู้ช่วยงำน  
นำยเมธัญ               เทียนถนอม         ผู้ช่วยงำน  
นำยกัมพล              พูนนำม              ผู้ช่วยงำน 
นำยกำนต์               นุ่มศิริ**             ผู้ช่วยงำน 
นำยชรินทร์             ศรส่ง                 ผู้ช่วยงำน  
น.ส.วิลำวัลย์            ส่งแสงแก้ว          ผู้ช่วยงำน  
นำยอิสรำ               แย้มบำงยำง         ผู้ช่วยงำน 
น.ส.สุนทรี               ไทรเกตุ             เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.อรุณี                 มำสวัสดิ์**         เจ้ำหน้ำที่งำน 
            งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  
นำงสำวสุภำพร        วงศ์เรียน           หัวหน้ำงำน  
นำงศิริพร               ศรีสัมฤทธิ์         ผู้ช่วยงำน 
นำยบุญสืบ             โพธิ์ศรี              ผู้ช่วยงำน  
นำยวิษณุ               ค้อสุวรรณดี        ผู้ช่วยงำน 
น.ส.บันจง              โอสถำนนท์        ผู้ช่วยงำน  
นำยเชิญขวัญ        พงษ์สำระนันทกุล**ผู้ช่วยงำน 
นำยชูศักดิ์              เจริญสุวรณกุล    ผู้ช่วยงำน 
นำยช ำนำญ            จับบำง             ผู้ช่วยงำน  
นำยสงวน               บรรจงดิษฐ์        ผู้ช่วยงำน 
น.ส.นิรชรำ             ชำวไชย            ผู้ช่วยงำน 
นำยมนัฐพงษ์          ฤทธิ์สุวรรณ**     ผู้ช่วยงำน 
น.ส.สุทิศำ              พรรณไวย          ผู้ช่วยงำน  
น.ส.จันทร์ธิมำ         ทิมคลับ            เจ้ำหน้ำที่งำน  
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำยบุณย์ธรรม์  บุญเลี้ยง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายสาวิทย์  ญาณภิรัต 
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**  ปฏิบัติงำนท่ี บ้ำนบ่อ 
*    หัวหน้ำ 
 

       งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
นำงวำสนำ            ปำลรังษี           หัวหน้ำงำน 
นำงสังวำล             อยู่ทรง            ผู้ช่วยงำน 
นำยสิทธิพร            ตันประเสริฐ**   ผู้ช่วยงำน 
นำงระเบียบ           ซื่อสัตย์**       เจ้ำหน้ำที่งำน             
นำงสมใจ              พรมโสภำ       เจ้ำหน้ำที่งำน 
 

       งำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
นำยประพล                นิลใหญ่           หัวหน้ำงำน  
นำงอุทุมพร                แก้วสำมสี         ผู้ช่วยงำน  
หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก                   ผู้ช่วยงำน 
หัวหน้ำงำนทุกงำน                             ผู้ช่วยงำน 
น.ส.กำญจนำ               กุลคง              ผู้ช่วยงำน  
น.ศ.นนัทินี                  อุยยำหำญ    เจ้ำหน้ำที่งำน  

      งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
นำงฐำนวีร์             ณ นคร              หัวหน้ำงำน 
นำงรุ่งรัตน์             ไตรญำณ            ผู้ช่วยงำน 
นำยประดิษฐ์          ดีกระจ่ำง            ผู้ช่วยงำน 
นำยเมธัญ              เทียมถนอม         ผู้ช่วยงำน  
น.ส.รุ้งตะวนั           วรรณคร            เจ้ำหน้ำที่งำน  
 

                         งำนพัสดุ 
นำยอนุสรณ์          จำรุฑีฆัมพร         หัวหน้ำงำน 
นำยศุภชัย            บริสุทธิ์พงศำกุล    ผู้ช่วยงำน  
น.ส.วงเดือน          เจริญนุกูล           เจ้ำหน้ำที่งำน  
น.ส.วิชุดำ             บุญฤทธิ์             เจ้ำหน้ำที่งำน  
น.ส.ศรีสุดำ           รอดศิริ               เจ้ำหน้ำที่งำน  
นำยธนำวัน           ทองประยูร**       พนักงำนขับรถ 
นำยธวัช              เกตุแก้ว              พนักงำนขับรถ 
นำยคนึง             ใจธรรมดี             พนักงำนขับรถ 
นำยวิมล             ปำวะรีย์              พนักงำนขับรถ 
 

 

                      งำนประชำสัมพันธ์ 
นำยเชษฐ์นรินทร์    จุ่นเกตุ                หัวหน้ำงำน  
นำยเชิญขวัญ    พงษ์สำระนันทกุล       ผู้ช่วยงำน 
นำยช ำนำญ           จับบำง               ผู้ช่วยงำน 
นำยจรัญ              อ่วมประทุม          ผู้ช่วยงำน  
น.ส.เหมรัตน์          ช่ำงทุ่งใหญ่          ผู้ช่วยงำน 
น.ส.อลิษำ             อมรมงคล           เจ้ำหน้ำที่งำน           
 

 

                        งำนครูที่ปรึกษำ 
นำยกิตติภพ           ปำนคณินทร์**      หัวหน้ำงำน 
นำยสัญชัย             ไตรญำณ**          ผู้ช่วยงำน 
นำยสุรพล              อยู่ทรง               ผู้ช่วยงำน 
นำงณัฐกำนต์          สุธรรมชัย            ผู้ช่วยงำน  
นำยนิรันดร์            ศุกรสุนทร           ผู้ช่วยงำน 
นำยสมชำย            โพธิก ำพล**         ผู้ช่วยงำน 
นำยชลธิต              นุชเนตร             ผู้ช่วยงำน  
นำยสมเกียรติ          นันทรัตนพงศ์      ผู้ช่วยงำน  
นำยโสรัจ               นำคทัต              ผู้ช่วยงำน 
นำงรุ่งรัตน์              ไตรญำณ            ผู้ช่วยงำน  
น.ส.ชลธิชำ             จันทร์ทัด            ผู้ช่วยงำน 
นำงเบญจมำศ          โพธิก ำพล           ผู้ช่วยงำน 
น.ส.วรรณกร            สิทธิ์กลำง**        ผู้ช่วยงำน 
นำยเชษฐ์นรินทร์       จุ่นเกตุ              ผู้ช่วยงำน 
ครูที่ปรกึษำทุกท่ำน                          ผู้ช่วยงำน  
น.ส.พัณณิตำ            ไข่บัว               เจ้ำหน้ำที่งำน  
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1.5 งบประมาณปี 2553 – 2554 
 
งบประมาณ 
 กำรจัดสรรงบประมำณ  2553 – 2554  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
ประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณ 
 

รายการ ปีงบประมาณ  2553 ปีงบประมาณ 2554 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
       1.1.1  งบบุคลำกร 
              1) พนักงำนรำชกำร   
       1.1.2  งบด ำเนินงำน 
              1) ค่ำตอบแทน 
              2) ค่ำใช้สอย 
              3) ค่ำวัสดุ 
              4) ค่ำสำธำรณูปโภค 
       1.1.3  งบลงทุน  
              1) ค่ำครุภัณฑ์ 
       1.1.4  งบเงินอุดหนุน 
              1) ค่ำใช้จ่ำยต่อนักเรียน 
              2) สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่          

 
 
 

126,440.00 
 

10,480,800.00 
2,346,284.00 
5,131,987.00 
2,767,660.00 

 
1,901,000.00 

 
13,668,770.00 

390,000.00 

  
 
 

151,725.00 
 

11,995,600.00 
1,664,052.00 
6,920,000.00 
2,190,000.00 

 
- 
 

13,941,690.00 
- 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,812,941.00  36,863,067.00  

 
 
ประมาณการรายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 
1. รำยรับจำกนักศึกษำ 6,905,846.00 7,053,185.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,905,846.00 7,053,185.00 
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ประมาณการรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ  2553 ปีงบประมาณ 2554 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1  งบบุคลำกร 
    1.2  งบด ำเนินงำน 
    1.3  งบลงทุน  
2. แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. แผนงานวิจัยนวัตกรรม 

 
47,748,127.00 
17,155,647.10 

- 
1,291,100.00 

360,000.00 

  
51,571,406.00 
19,603,700.00 
4,503,000.00 
1,412,800.00 

- 

 

รวมทั้งสิ้น 66,554,874.10  77,090,906.00  

  
               ข้อมูล  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
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1.6 เกียรติยศชื่อเสยีงของวิทยาลยัที่ได้รับ 
 

ล าดับ
ที่ 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

1 6 -7 สิงหำคม 2552  สำขำวิชำเครื่องมือกล กำรแข่ง ขันฝีมื อ
แรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 23 ระดับภำค ณ 
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 4 จ. รำชบุรี 

รำงวัลชนะเลิศ ประเภทเยำวชน สำขำ
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

2 27 – 29 กันยำยน 
2552 

งำนโครงกำรพิเศษ  กำรประชุมสัมมนำเวที
แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ โครงกำรสร้ำงอำชีพแก่
ชุมชน ปีงบประมำณ 2552 

รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดโครงกำรสร้ำง
อำชีพแก่ชุมชนประเภทประชำชน อำชีพ
นวดกดจุดคลำยเส้น 

3 7 ธันวำคม 2552 กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำจำก
วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง จ.กำฬสินธ์ุ 

เกียรติบัตรแสดงควำมขอบคุณ 

4 9 -12 ธันวำคม 2552 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง  กำรแข่ง ขันทักษะ
วิชำชีพสำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลั งทั กษะงำน
เครื่องปรับอำกำศ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประชุม
องค์กำรวิชำชีพ ภำคกลำง จ. สุพรรณบุร ี

5 12 ธันวำคม 2552 สำขำวิชำเครื่องมือกล  กำรประชุมทำง
วิชำกำรองค์กำรวิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ ภำคกลำง 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขัน
กำรเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
(CAD) 

6 11 – 15 มกรำคม 
2553 

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลังทักษะงำนเครื่องปรับอำกำศ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประชุม
องค์กำรวิชำชีพระดับประเทศครั้งที่ 19 จ. 
อุบลรำชธำนี 

7 12 -15 มกรำคม 2553 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน เครื่องอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ระบบหมุน 2009-2 

รำงวัลขวัญใจมหำชน ในกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภำค ภำค
กลำง จัดโดยอำชีวศึกษำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

8 12 -15 มกรำคม 2553 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อไทยเพ่ือประกอบคอมพิวเตอร์ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกำร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมร่ะดับ
ภำค ภำคกลำง จัดโดยอำชีวศึกษำจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

9 25 -28 กุมภำพันธ์ 
2553 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อไทยเพ่ือประกอบคอมพิวเตอร์ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ระดับชำติ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้ำน ห้ำงสรรพสินค้ำ เอ็มซีซี
มอลล์ บำงกะป ิ

10 25 -28 กุมภำพันธ์ 
2553 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์
ระบบหมุน 2009-2 
 

รำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประเภท 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำน
พลังงำน ห้ำงสรรพสินค้ำ เอ็มซีซีมอลล์ 
บำงกะปิ 
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ล าดับ
ที่ 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

11 27   ก.ย   2553 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) 

เกียรติบัตรรับรองกำรศึกษำจำกส ำนักงำน
รับรองมำครฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

12 9   ธ.ค.  2553 กำรแข่งขันจรวดขวดน้ ำ รำงวัลชนะเลิศระดับภำคกลำง 
13 12  -  16   ธ.ค   

2553 
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  กำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม  ( ปวช. ) 

โล่รำงวัล  “ชนะเลิศ”  กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพกำรออกแบบสถำปัตยกรรม          
( ปวช. ) จ.ระยอง 

14 8   ม.ค   2554 กำรแข่งขัน “ โบว์ลิ่งวันครูสำคร”  2554 ถ้วยรำงวัล  ชนะเลิศ  ประเภทบุคคลชำย 
15 8  ม.ค   2554 กำรแข่งขัน “ โบว์ลิ่งวันครูสำคร”  2554 ถ้วยรำงวัลพิเศษ 
16 3   ก.พ   2554 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  โครงกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนวิชำชีพแนวใหม่ให้มีควำม
ทันสมัยในสำขำคหกรรมศำสตร์  “กำร
ฝึกอบรมเทคนิคกำรถ่ำยภำพ” 

โล่เกียรติยศ   รำงวัลทีมชนะเลิศ       
อันดับ  1 

17 28   ก.พ   2554 เข้ำร่วมโครงกำรมหกรรม     2010 
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว  (องค์กำรมหำชน) 

เกียรติบัตร  ได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำ
ร่วมงำนมหกรรม BEAT 2010   
ณ โรงพยำบำล บ้ำนแพ้ว  (องค์กำร
มหำชน) 

18 ประจ ำปี   2554 กำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนและประชำชน   
ประจ ำปี   2554 

ถ้วยรำงวัลชนะเลิศ   
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บทที่   2 
สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถำนศึกษำ รวมถึงผลงำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพฯ  ดังนั้นวิทยำลัย  จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  โดยแบ่งเป็นด้ำนๆ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
 
 ยุทธศาสตร์  ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข  
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสภำพเศรษฐกิจ สังคม แรงงำน ภำยในประเทศ
และสำกล 
2. ปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนำสู่กำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
4. สร้ำงแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีค่ำนิยม และทัศนคติท่ีดีในกำรท ำควำมดี 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะชีวิตในกำรปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงมีควำมสุข 
6. น ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
7. จัดศูนย์บริกำรทำงด้ำนวิชำชีพให้นักเรียนน ำควำมรู้ ทักษะ อำชีพน ำมำใช้ในกำรบริกำรออกช่วยเหลือสังคม 
8. ปรับปรุงวิธีกำร วัดผล ประเมินผลตำมสภำพจริงโดยเน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และคุณธรรม จริยธรรม 
9. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แต่ละสำขำวิชำโดยกำรพัฒนำและฝึกอบรม 
10. พัฒนำ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้จิตอำสำ 
 ยุทธศาสตร์ข้อ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน
การสอน 
1. จัดประชำสัมพันธ์และกิจกรรมรวมท้ังภำครัฐและเอกชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2. จัดอำชีวศึกษำร่วมกับภำครัฐและเอกชน 
3. พัฒนำและเผยแพร่งำนของศูนย์ข้อมูลก ำลังคนอำชีวศึกษำ (V-COP) 
4. ระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนเพื่อใช้ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ข้อ 3จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและหลากหลาย  
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรศึกษำต่อ และรองรับตลำดแรงงำน 
2. พัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ประชำชนได้ศึกษำตำมอัธยำศัย 
3. ส่งเสริมให้มีกำรจัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ทำงเทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร และกำรด ำเนินชีวิต 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรเรียนกำรสอนในภำษำท่ี 2 และ 3 เพื่อกำรส่ือสำร  
5. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดหลักสูตรท่ีหลำกหลำย 
6. ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงงำนวจัิยทำงกำรศึกษำให้เหมำะสมกับหลักสูตรที่หลำกหลำย 
7. สร้ำงควำมเข้มแข็งของแผนก สำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อรองรับผู้เรียน 
8. ระดมทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำน ท้ังภำครัฐและเอกชน 
9. สร้ำงอำชีพให้กับประชำชนโดยจัดหลักสูตรระยะส้ันให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ข้อ 4 การเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักธรรมำภิบำล  
2. จัดระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพตรวจสอบได้ 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรงำนตำมหลัก PDCA  
4. ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันตำมระบอบประชำธิปไตย 
5. น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในกำรบริหำรงำน 
ยุทธศาสตร์  ข้อ 5 ส่งเสริมการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติ   
1. สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนำ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักศึกษำ 
2. จัดทีมวิจัยแต่ละสำขำวิชำ กลุ่มวิชำ 
3. พัฒนำนักวิจัยรุน่เยำว์ นักวิจัยระดับกลำง และนักวิจัยอำวุโส 
4. บูรณำกำรงำนวิจัย กับกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำท้องถิ่น 
5. สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบัติและวิจัยร่วมกับชุมชน สำขำวิชำ ภำคกำรผลิตและบริกำร 
6. สนับสนุนกำรปลูกจิตส ำนึกภูมิปัญญำท้องถิ่น และสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้ำน 
7. ต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จัดหลักสูตรพิเศษและฝึกอบรม 
9. ร่วมมือกับผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำศำสนำ ประชำชน และผู้เช่ียวชำญเพื่อขับเคล่ือนกำรพัฒนำงำนวิจัย และ
นวัตกรรม 
10. ปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำของชำติ 
ยุทธศาสตร์  ข้อ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง  
1. จัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหำทุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. จัดฝึกอบรม พัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ก ำหนดให้มีต ำรำหลักแต่ละรำยวิชำ 
5. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเขียนต ำรำ กำรพัฒนำส่ือ อุปกรณ์กำรเรียนและกำรเรียนระบบ E – learning  
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6. สร้ำงระบบเครือข่ำยภำยในให้สำมำรถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ำยกำรศึกษำภำยนอกได้เพื่อประโยชน์ต่อกำร
เรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
7. สนับสนุนแต่ละสำขำวิชำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 เรื่อง และท ำวิจัยร่วมของครู นักเรียน 
และผู้เช่ียวชำญในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ข้อ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ 
1. พัฒนำทุกตัวบ่งช้ีให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำชีวศึกษำในระดับดี 
2. พัฒนำตัวบ่งช้ีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
3. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับบุคคล หน่วยงำน สำขำวิชำ และ 
    วิทยำลัย 
5. ส่งเสริมให้มีอบรมพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 

ลักษณะของการบริหารงาน 
 วิทยำลัยได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 2554 – 2557 ใช้เป็นแผนยุทธศำสตร์เพื่อ
พัฒนำอำชีวศึกษำ  โดยกำรด ำเนินงำนได้ใช้แผนปฏิบัติรำชกำรเป็นหลัก  เพิ่มเติมโครงกำรพิเศษตำมนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  แก้ไข  จุดด้อย  ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกสถำนศึกษำ   ครั้งแรกเมื่อปีกำรศึกษำ  2547 และครั้งท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2548และปีกำรศึกษำ 2553  
โดยมีมำตรฐำน 7 มำตรฐำน 43 ตัวบ่งช้ีส ำหรับแผนกวิชำช่ำงอุตสำหกรรมและ 44ตัวบ่งช้ีส ำหรับแผนกวิชำ
พณิชยกำรดังนี้ 
 

มาตรฐานที่   1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมช้ันปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสำมำรถประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ มำใช้แก้ปัญหำ 
      ในกำรปฏิบัติงำนอำชีพอย่ำงเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ ท้ัง 
       ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและ  
       ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม 
       และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม 
       หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม 
       หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน 
       วิชำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ท่ีผ่ำนกำรประเมิน 
       มำตรฐำนวิชำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร/ประกอบอำชีพอิสระ และศึกษำ 
       ต่อภำยใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จ 
       กำรศึกษำ 
  
มาตรฐานที่   2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีมีคุณภำพ          
ตัวบ่งชี้ที ่14  ร้อยละของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร     
ตัวบ่งชี้ที ่15  ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของผู้สอน  
ตัวบ่งชี้ที่ 16  ร้อยละของงบประมำณท่ีสถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        อย่ำงเหมำะสม      
ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสำขำวิชำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง 
         ฝึกงำน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงำนเหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ และเกิด 
         ประโยชน์สูงสุด 
ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัด ศูนย์วิทยบริกำรให้เหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อ 
         ต่อกำรเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 21  ระดับคุณภำพกำรจัดระบบควำมปลอดภัย ของสภำพแวดล้อม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อ 
         กำรเรียนรู้ ในสำขำวิชำ/สำขำงำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 23  จ ำนวนครั้งหรือปริมำณในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอก 
         สถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 24  จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
         และระบบปกติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 25  จ ำนวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น ท่ีมีส่วนร่วมในกำร 
         พัฒนำผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 26  อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำท่ีมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 27  อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำต่อผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่   3   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที ่28   จ ำนวนครั้งของกำรจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที ่29   จ ำนวนครั้งของกำรจัดบริกำร ตรวจสำรเสพติดให้กับผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่30   ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 31  จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
        ท่ีดีงำมในวิชำชีพ รวมท้ังด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 32  จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี 
          และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
 
มาตรฐานที่   4   การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที ่33   จ ำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพและฝึกทักษะวิชำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 34  ร้อยละของงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพ และฝึกทักษะวิชำชีพ 
        ต่องบด ำเนินกำร 

มาตรฐานที่   5   นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่35  จ ำนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 36  จ ำนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน ท่ีมีประโยชน์ทำงวิชำชีพและ/หรือได้รับ 
         กำรเผยแพร่ระดับชำติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรสร้ำง พัฒนำ และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย 
         และโครงงำนต่องบด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 38  จ ำนวนครั้งและช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย 
        และโครงงำน 
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มาตรฐานที่   6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 39  ระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และกำรมีส่วนร่วม 
                   ของประชำคมอำชีวศึกษำ ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตัวบ่งชี้ที ่40  ร้อยละของบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที ่41  ระดับคุณภำพของกำรจัดระบบสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ 
 
มาตรฐานที่   7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที ่42  ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที ่43  ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 หมายเหตุ  (ตัวบ่งชี้ที่ 13 สาขาวิชาพณิชยการ ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถวำงแผนธุรกิจ ประกอบอำชีพและ
มีรำยได้ระหว่ำงเรียน) 
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บทที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบง่ชี ้ 

  

 วิธีด ำเนินกำรและผลกำรด ำเนินกำรแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี ท้ังด้ำนควำมตระหนัก ควำมพยำม
ยำมและผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1   ร้อยละของ ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมช้ันป ี
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนำตนเอง โดยส่งเสริมให้ศึกษำต่อ จัดอบรม สัมมนำ และส่ง
ครูไปร่วมอบรม สัมมนำท้ังด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมท้ังน ำครูไปศึกษำดูงำน ส่งเสริมให้ศึกษำ
ต่อ เพื่อน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ติดตำมกำรจัดท ำแผนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ก ำหนดในแต่ละช้ันปี 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดของระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียน
ตำมหลักสูตร ระดับ ปวช. ร้อยละ......... 88.39%.........     ระดับ ปวส.  
ร้อยละ..94.58%....  มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ   ( / )  ดี    ( )    พอใช้ ( )  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก่ าหนดตามช้ันปี  ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2553 

ระดับ 
  

สาขาวิชา/สาขางาน 
 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบันก่อน 
พิจารณาตามเกณฑ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
  
  
  
  
  
  
ปวช. 1 
  
  
  
  
  

สำขำวิชำเครื่องกล  140 104 74.29 

สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ  126 102 80.95 

สำขำวิชำโลหะกำร  81 39 48.15 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (งำนไฟฟ้ำก ำลงั) 98 82 83.67 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (งำน
อิเล็กทรอนิกส์) 

118 106 89.83 

สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 35 25 71.43 

สำขำงำนสถำปัตยกรรม 31 19 61.29 

สำขำงำนกำรบัญชี 194 168 86.60 

สำขำงำนกำรขำย 93 70 75.27 

กำรเลขำนุกำร 63 48 76.19 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 134 121 90.30 

รวม 1113 884 79.42 

หมายเหตุ  เกณฑ์ท่ีก าหนด ปวช. 1 เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียนคือ 1.50    

  
  
  
  
  
  
ปวช.2 
  
  
  
  
  

สำขำวิชำเครื่องกล  98 87 88.78 

สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ  102 92 90.20 

สำขำวิชำโลหะกำร  32 26 81.25 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (งำนไฟฟ้ำก ำลงั) 69 68 98.55 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (งำน
อิเล็กทรอนิกส์) 

91 86 94.51 

สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 15 15 100.00 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 17 13 76.47 

สำขำงำนกำรบัญชี 168 162 96.43 
สำขำงำนกำรขำย 83 81 97.59 
กำรเลขำนุกำร 63 58 92.06 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 124 115 92.74 

รวม 862 803 93.16 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวช. 2 เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน คือ 1.75     
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี  ระดับ  ปวช.  ปีการศึกษา  2553 

ระดับ 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
 

จ านวนผู้เรียน
ปัจจุบันก่อน 

พิจารณาตามเกณฑ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

  
  
  
  
  
  
ปวช. 
3 
  
  
  
  
  

สำขำวิชำเครื่องกล  93 87 93.55 

สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ  88 79 89.77 

สำขำวิชำโลหะกำร  39 34 87.18 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (งำน
ไฟฟ้ำก ำลัง) 

82 80 97.56 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (งำน
อิเล็กทรอนิกส์) 

109 105 96.33 

สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 17 17 100.00 

สำขำงำนสถำปัตยกรรม 9 9 100.00 

สำขำงำนกำรบัญชี 117 117 100.00 

สำขำงำนกำรขำย 91 90 98.90 

กำรเลขำนุกำร 42 42 100.00 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 94 89 94.68 

รวม 781 749 95.90 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวช. 3 เกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียนคือ  2.00 
  

รวมทั้งสิ้น 2756 2436 88.39 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี  ระดับ  ปวส.  ปีการศึกษา  2553 

ระดับ 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบัน 
ก่อนพิจารณาตามเกณฑ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

  
  
  
  
  
ปวส.1 
  
  
  
  
  
  

สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 39 33 84.62 

สำขำงำนเครื่องมือกล 37 30 81.08 

สำขำงำนเทคนิคโลหะ 22 21 95.45 

สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ 22 21 95.45 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 19 95.00 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 26 22 84.62 
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 7 7 100.00 

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 29 29 100.00 

สำขำงำนกำรบัญชี 42 39 92.86 

สำขำงำนกำรตลำด 31 31 100.00 

สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 35 35 100.00 

รวม 310 287 92.58 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวส.1 เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียนคือ 1.75 

  
  
  
  
ปวส. 2 
  
  
  
  
  
  
  

สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 40 39 97.50 

สำขำงำนเครื่องมือกล 44 40 90.91 

สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 15 14 93.33 

สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ 25 25 100.00 

สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 17 100.00 

สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 18 15 83.33 

สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 4 4 100.00 

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 41 41 100.00 

สำขำงำนกำรบัญชี 44 44 100.00 

สำขำงำนกำรตลำด 40 40 100.00 

สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 29 27 93.10 

รวม 317 306 96.53 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวส. 2 เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียนคือ  2.00 

รวมทั้งสิ้น (รวมระดับ ปวส.) 627 593 94.58 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2       ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 

วิธีด าเนินการ 
 1.  วิทยำลัยจัดกิจกรรมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยจัดแผนกำรเรียนให้เหมำะสมกับผู้เรียน
ท้ังรำยบุคคล และรำยกลุ่ม 
 2.  สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนำตนเอง เช่น ศึกษำต่อ เข้ำโครงกำรอบรม  ศึกษำดูงำน 
อย่ำงสม่ ำเสมอ และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมทักษะตำมควำมเหมำะสม และตำมศักยภำพของผู้เรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ระดับ ปวช. 
แบบบันทึกข้อมูล การผ่านเกณฑ์การประเมินเทียบโอน 

สาขางาน 
ผู้เรียนเทียบโอน รวมจ านวน 

ผู้เทียบโอน 

ผู้ผ่านเกณฑ์ 
การเทียบโอน รวมจ านวนผู้

ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของผู้
ผ่านเกณฑ์ 1/53 2/53 1/53 2/53 

สำขำงำนยำนยนต์ - - - - - - - 
สำขำงำนเครื่องมือกล  - 6 6 - 6 6 100 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ  - - - - - - - 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 13 - 13 13 - 13 100 
สำขำงำน
อิเล็กทรอนิกส์  

- - - - - - - 

สำขำงำนก่อสร้ำง - - - - - - - 
สำขำงำนเครื่องเรือนฯ - - - - - - - 
สำขำงำนกำรบัญชี - - - - - - - 
สำขำงำนกำรขำย 12 - 12 12 - 12 100 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร - - - - - - - 
สำขำงำน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- 12 12 - 3 3 100 

รวม 25 18 43 25 18 43 100 
รวมทั้งสิ้น 43   43 100 

 
สรุป   สัมฤทธิ์ผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้  นักเรียน  ระดับ ปวช.   จ ำนวน 43  คน ผ่ำนเกณฑ์กำรเทียบโอน  
จ ำนวน 43  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ในระดับ ดี 
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ระดับ ปวส. 
แบบบันทึกข้อมูล การผ่านเกณฑ์การประเมินเทียบโอน 

สาขางาน 

ผู้เรียนเทียบ
โอน รวมจ านวน 

ผู้เทียบโอน 

ผู้ผ่านเกณฑ์ 
การเทียบโอน รวมจ านวน

ผู้ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละของผู้
ผ่านเกณฑ์ 1/53 2/53 1/53 2/53 

สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  - - - - - -  
สำขำงำนเครื่องมือกล 8 10 18 8 18 100  
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ - 11 11 - 11 100  
สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ 11 5 16 11 16 100  
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ
เครื่องปรับอำกำศ 

- - - - - -  

สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 3 - 3 3 3 100  
สำขำงำนเทคนิคก่อสร้ำง 8 3 11 8 11 100  
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 11 6 17 11 7 100  
สำขำงำนกำรบัญชี - - - - - -  
สำขำงำนกำรตลำด 8 - 8 8 8 100  
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ - - - - - -  
สำขำงำนกำรจัดกำรฯ 14 18 32 14 32 100  

รวม 63 53 116 63 116 100  
รวมทั้งสิ้น 116  96 100  

 
สรุป   สัมฤทธิ์ผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้  นักศึกษำ  ระดับ ปวส.  จ ำนวน 116  คน ผ่ำนเกณฑ์กำรเทียบ
โอน  จ ำนวน 116  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ในระดับ ดี 

 

หมายเหตุ 
 1.  ข้อมูลจำกงำนทะเบียน งำนวัดผลประเมินผล งำนหลักสูตร 
 3.  เกณฑ์ผ่ำนกำรประเมินท่ี คะแนนเฉล่ีย 2.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสำมำรถประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ มำใช้แก้ปัญหำ 
      ในกำรปฏิบัติงำนอำชีพอย่ำงเป็นระบบ 
วิธีด าเนินการ  
 วิทยำลัยสนับสนุนให้ผู้เรียนท ำส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  โครงงำนวิทยำศำสตร์  โครงงำนวิชำชีพ  จัดกำร
ประกวดแข่งขันโครงงำนในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์  และแสดงผลงำนโครงกำรทำงวิชำชีพ  
ผลการด าเนินการ 
 ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์   และคณิตศำสตร์มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
เป็นระบบ  โดยมีผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ วิชำโครงกำรและโครงกำรวิชำชีพมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์ผ่ำนเกณฑ์และมีผลกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 
สัมฤทธิ์ผล   

ผู้เรียนแต่ละช้ันปี ผ่ำนกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำตร์และ
คณิตศำสตร์มำใช้แก้ปัญหำในวิชำชีพ  เฉล่ียร้อยละ 82.64  อยูใ่นเกณฑ์   ดี 
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ที่ สาขาวิชา / สาขางาน ระดับ จ านวนผู้เรียน 
ผู้เรียนที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยโครงการ 

จ านวนคน ร้อยละ 
1 สาขาวิชาเคร่ืองกล     
  -สำขำงำนยำนยนต์ ปวช.1 140 120 85.71 
  ปวช.2 98 90 91.83 
  ปวช.3 93 89 95.69 
 รวม  331 299 90.33 
 สาขาวิชาเคร่ืองกล     
  -สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ ปวส.1 39 35 89.74 
  ปวส.2 40 39 97.50 
 รวม  79 74 93.67 
 รวม ปวช. ปวส.  410 373 90.97 
2 สาขาวิชาเคร่ืองกลและซ่อมบ ารุง     
 -สำขำงำนเครื่องมือกล ปวช.1 126 109 86.50 
  ปวช.2 102 75 73.52 
  ปวช.3 88 87 98.86 
 รวม  316 271 85.75 
 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต     
 -สำขำงำนเครื่องมือกล ปวส.1 37 33 89.18 
  ปวส.2 44 39 88.63 
 รวม  81 72 88.88 
 รวม ปวช. ปวส.  397 343 86.39 
3 สาขาวิชาโลหะการ     
 -สำขำงำนเชื่อมโลหะ ปวช.1 81 66 81.48 
  ปวช.2 32 30 93.75 
  ปวช.3 39 37 94.87 
 รวม  152 133 87.50 
 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ     
 -สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ ปวส.1 22 21 95.45 
  ปวส.2 15 14 93.33 
 รวม  37 35 94.59 
 รวม ปวช. ปวส.  189 168 88.88 
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ที่ สาขาวิชา / สาขางาน ระดับ จ านวนผู้เรียน 
ผู้เรียนที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยโครงการ 

จ านวนคน ร้อยละ 
4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังและอเิล็กทรอนิกส์     
 -สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง ปวช.1 98 49 50 
  ปวช.2 69 66 95.65 
  ปวช.3 82 81 98.78 
 รวม  249 196 78.71 
 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     
 -สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ 

-สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ 
ปวส.1 22 21 95.45 

 ปวส.2 25 25 100 
 รวม  47 46 97.87 
 รวม ปวช. ปวส.  296 242 81.75 
5 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังและอเิล็กทรอนิกส์     
 -สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 118 118 100 
  ปวช.2 91 75 82.41 
  ปวช.3 109 109 100 
 รวม  318 292 91.82 
 สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส ์     
 -สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 

-สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ปวส.1 46 - - 

 ปวส.2 35 34 97.14 
 รวม  81 34 41.97 
 รวม ปวช. ปวส.  399 326 81.70 
6 สาขาวิชาก่อสร้าง     
 -สำขำงำนก่อสร้ำง ปวช.1 35 - - 
  ปวช.2 15 15 100 
  ปวช.3 17 17 100 
 รวม  67 32 47.76 
 -สำขำงำนสถำปัตยกรรม ปวช.1 31 31 100 
  ปวช.2 17 17 100 
  ปวช.3 9 9 100 
 รวม  57 57 100 
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ที่ สาขาวิชา / สาขางาน ระดับ จ านวนผู้เรียน 
ผู้เรียนที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยโครงการ 

จ านวนคน ร้อยละ 
 สาขาวิชาการก่อสรา้ง     
 -สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง ปวส.1 7 7 100 
  ปวส.2 4 4 100 
 รวม  11 11 100 
 รวม ปวช. ปวส.  135 100 74.07 
7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 -สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปวส.1 29 29 100 
  ปวส.2 41 39 94.87 
 รวม ปวส.  70 68 97.14 
8 สาขาวิชาพณิชยการ     
 -สำขำงำนกำรบัญชี ปวช.1 194 182 93.81 
  ปวช.2 168 143 85.11 
  ปวช.3 117 117 100 
 รวม  479 442 92.27 
 -สำขำงำนกำรขำย ปวช.1 93 93 100 
  ปวช.2 83 83 100 
  ปวช.3 91 91 100 
 รวม  267 267 100 
 -สำขำงำนกำรเลขำนุกำร ปวช.1 63 63 100 
  ปวช.2 63 63 100 
  ปวช.3 42 39 92.85 
 รวม  168 165 98.21 
 -สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 134 59 44.02 
  ปวช.2 124 - - 
  ปวช.3 94 90 95.74 
 รวม  352 149 42.33 
 รวมปวช.  1,266 1,023 80.80 
 สาขาวิชาการบัญช ี     
 -สำขำงำนกำรบัญชี ปวส.1 42 38 90.47 
  ปวส.2 44 44 100 
 รวม  86 82 95.34 
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ที่ สาขาวิชา / สาขางาน ระดับ จ านวนผู้เรียน 
ผู้เรียนที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยโครงการ 

จ านวนคน ร้อยละ 
 สาขาวิชาการตลาด     
 -สำขำงำนกำรตลำด ปวส.1 31 31 100 
  ปวส.2 40 40 100 
 รวม  71 71 100 
 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     
 -สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพ็จ ปวส.1 35 20 57.14 
  ปวส.2 29 27 93.10 
 รวม  64 47 74.44 
 รวม ปวส.  221 200 90.49 
 รวม ปวช. ,ปวส.  1,487 1,223 82.24 
 รวมทั้งสิ้น  3,383 2,843 84.03 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ ท้ัง 
       ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยฯ ได้จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำรด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน 
และกำรสนทนำท้ังภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ เป็นไปตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร ได้จัดท ำแผนกำร 
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน ท้ังภำษำไทยและต่ำงประเทศเหมำะสมกับผู้เรียน ได้จัดหำครุภัณฑ์ท่ี
เสริมสร้ำงทักษะและกำรเรียนรู้ พัฒนำห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริกำรเป็นกำรฝึกทักษะกำรค้นคว้ำด้วย 
ตนเอง จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะให้ผู้เรียน  จัดกำรเรียนกำรสอน จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ฟัง 
พูด อ่ำน เขียนและส่ือสำรในงำนอำชีพได้จริง โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำภำษำอังกฤษด้วยตนเอง จัดหำ
วัสดุสำรสนเทศมำให้บริกำรในศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียนและกำรสนทนำ ท้ังภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ ดังนี ้
 

 ระดบั ปวช. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับ
ชั้น  

จ านวนนักเรียนเข้าสอบ ระดับคะแนน 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 

เกณฑ์การ
ตัดสิน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สำขำวิชำเคร่ืองกล    ปวช. 129 124 98 59 62.05 ปรับปรุง 

สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  ปวช. 113 106 102 62 74.88 พอใช้ 

สำขำวิชำโลหะกำร  ปวช. 67 54 46 36 67.76 พอใช้ 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชฟ.) ปวช. 99 99 99 68 84.34 ดี 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.) ปวช. 118 116 109 93 86.32 ดี 
สำขำงำนก่อสร้ำง  ปวช. 30 35 27 18 69.23 พอใช้ 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม  ปวช. 30 28 29 16 77.58 ดี 
สำขำงำนกำรบัญชี ปวช. 182 192 153 158 83.15 ดี 
สำขำงำนกำรขำย ปวช. 101 95 87 41 65.30 พอใช้ 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร ปวช. 58 57 52 41 80.86 ดี 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 131 133 119 118 89.77 ดี 

รวม 1,058 1,039 921 710 79.09 ดี 

  

สรุป      นักศึกษำระดับ ปวช. มีทักษะในกำรสื่อสำรด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ  ท้ังภำษำไทย   
            และภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน  2,097  คน  และสอบผ่ำนเกณฑ์กำรใช้ภำษำระดับ 2  ข้ึนไป  จ ำนวน   
            1,631  คน คิดเป็นผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ  77.77  อยู่ในระดับ  ดี 
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 ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน ระดับชั้น  
จ านวนนักเรียนเข้าสอบ ระดับคะแนน 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
เกณฑ์การ

ตัดสิน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ ปวส.1 38 39 21 5 33.76 ปรับปรุง 
สำขำงำนเครื่องมือกล ปวส.1 37 37 27 8 47.29 ปรับปรุง 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ ปวส.1 21 22 8 15 53.48 ปรับปรุง 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ปวส.1 21 22 21 9 69.76 พอใช้ 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 47 46 43 10 56.98 ปรับปรุง 
สำขำงำนสำขำงำนกำรก่อสร้ำง ปวส.1 7 7 1 6 50.00 ปรับปรุง 
สำขำงำนกำรบัญชี ปวส.1 42 42 42 19 72.61 พอใช้ 
สำขำงำนกำรตลำด  ปวส.1 27 31 25 26 87.93 ดี 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ ปวส.1 35 35 35 35 100 ดี 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ปวส.2,1 42 29 42 25 94.36 ดี 

รวม 317 310 265 158 67.46 พอใช ้

 
สรุป      นักศึกษำระดับ ปวส. มีทักษะในกำรสื่อสำรด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ  ท้ังภำษำไทย 
            และภำษำต่ำงประเทศ  จ ำนวน  627  คน  และสอบผ่ำนเกณฑ์กำรใช้ภำษำระดับ 2 ข้ึนไป  จ ำนวน  423  คน  
            คิดเป็นผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ  67.46  อยู่ในระดับ  พอใช้ 
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ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน ระดับชั้น  

จ านวน
นักเรียน 

เข้าสอบ 
รวม 

ระดับคะแนน 
2 ขึ้นไป รวม 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

T E T E 

สำขำวิชำเคร่ืองกล   ปวช. ปวส. 167 163 330 119 64 183 55.45 ปรับปรุง 

สำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง  ปวช. ปวส. 150 143 293 129 70 199 67.91 พอใช้ 

สำขำวิชำโลหะกำร  ปวช. ปวส. 88 76 164 54 51 105 64.02 พอใช้ 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชฟ.) ปวช. ปวส. 120 121 241 120 77 197 81.74 ดี 

สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.) ปวช. ปวส. 165 162 327 152 103 255 77.98 ดี 

สำขำงำนกำรก่อสร้ำง  ปวช. ปวส. 37 42 79 28 24 52 65.82 พอใช้ 

สำขำงำนสถำปัตยกรรม  ปวช.  30 28 58 29 16 45 77.58 ดี 

สำขำงำนกำรบัญช ี ปวช. ปวส. 224 234 458 195 177 372 81.22 ดี 

สำขำงำนกำรขำย ปวช. ปวส. 128 126 254 112 67 179 70.47 พอใช้ 

สำขำงำนกำรเลขำนุกำร ปวช.  58 57 115 52 41 93 80.86 ดี 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. ปวส. 166 168 334 154 153 307 91.91 ดี 

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปวส. 42 29 71 42 25 67 94.36 ดี 

รวมทั้งหมด 1,375 1,349 2,724 1,186 868 2,054 75.40 ดี 
 

สรุป ผู้เรียนท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ ท้ังภำษำไทย และ
ภำษำต่ำงประเทศ   
            ในระดับ ปวช. และปวส.  จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 2,724 คน  และสอบผ่ำนเกณฑ์   กำรใช้
ภำษำระดับคะแนน 2  
            ขึ้นไป  จ ำนวน  2,054  คน  คิดเป็นผ่ำนเกณฑ์เป็นร้อยละ  75.40  อยู่ในระดับ  ดี 

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

 ระดับ ปวช. 
นักศึกษำระดับ ปวช. มีทักษะในกำรส่ือสำรด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำท้ัง

ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน  2,097  คน  และสอบผ่ำนเกณฑ์กำรใช้ภำษำระดับคะแนน  2  ขึ้นไป  
จ ำนวน  1,631  คน  คิดเป็นผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ  77.77  อยู่ในระดับ  ดี 
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 ระดับ ปวส. 
 นักศึกษำระดับ ปวส. มีทักษะในกำรส่ือสำรด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ ท้ัง
ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ  จ ำนวน  627  คน  และสอบผ่ำนเกณฑ์กำรใช้ภำษำระดับคะแนน 2    ขึ้นไป  
จ ำนวน  423  คน  คิดเป็นผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ  67.46  อยู่ในระดับ  พอใช้ 
 

ระดับ ปวช. และ ปวส. 
 ผู้เรียนท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ ท้ังภำษำไทย และ
ภำษำต่ำงประเทศ  ในระดับปวช. และปวส.  จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 2,724 คน  และสอบผ่ำนเกณฑ์   กำรใช้
ภำษำระดับคะแนน 2 ขึ้นไป  จ ำนวน  2,054  คน  คิดเป็นผ่ำนเกณฑ์เป็นร้อยละ  75.40  อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและ
ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 
 
วิธีด าเนินการ 

วิทยำลัยได้จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มำให้ผู้เรียนใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตและใช้ในกำรเรียนวิชำชีพ
ให้เพียงพอ และด ำเนินกำรเช่ำอินเทอร์เน็ต และจัดหำเครื่องปรับอำกำศในห้องอินเทอร์เน็ต จ้ำงครูพิเศษและ
บุคลำกรดูแลแล  

 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองและสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม  มีผลกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

 
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ความรู้และเทคโนโลยี  ระดับ  ปวช.  ปีการศึกษา  2553 

ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนนักศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

 

สาขางานยานยนต์    
ปวช.1 - - - 
ปวช.2 100 73 73 
ปวช.3 - - - 
สาขางานเคร่ืองมือกล    
ปวช.1 115 69 60 
ปวช.2 84 45 53.57 
ปวช.3 24 18 75 
สาขางานเชือ่มโลหะ    
ปวช.1 - - - 
ปวช.2 - - - 
ปวช.3 34 31 91.17 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง    
ปวช.1 - - - 
ปวช.2 37 9 24.32 
ปวช.3 36 27 75 
สาขางานอเิล็กทรอนิกส ์    
ปวช.1 107 66 61.68 
ปวช.2 46 24 52.17 
ปวช.3 28 21 75 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ความรู้และเทคโนโลยี  ระดับ  ปวช.  ปีการศึกษา  2553 

ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนนักศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
สาขางานก่อสร้าง    
ปวช.1 - - - 
ปวช.2 17 16 94.11 
ปวช.3 - - - 
สาขางานสถาปัตยกรรม    
ปวช.1 - - - 
ปวช.2 13 11 84.61 
ปวช.3 16 12 75 
สาขางานการบัญช ี    
ปวช.1 164 126 76.82 
ปวช.2 172 157 91.27 
ปวช.3 56 54 96.42 
สาขางานการขาย    
ปวช.1 - - - 
ปวช.2 89 66 74.15 
ปวช.3 87 82 94.25 
สาขางานการเลขานุการ    
ปวช.1 - - - 
ปวช.2 61 60 98.36 
ปวช.3 44 41 93.18 
สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ    
ปวช.1 155 115 74.19 
ปวช.2 134 126 94.12 
ปวช.3 57 45 78.94 

หมำยเหตุ  ตำมเกณฑ์ = เกรดต้ังแต่ 2.00 – 4.00 
                 รำยวิชำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส ำเร็จรูป 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ความรู้และเทคโนโลยี  ระดับ  ปวส.  ปีการศึกษา  2553 

ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนนักศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

 

สาขางานเทคนิคยานยนต์    
ปวส.1 39 27 69.23 
ปวส.2 35 26 74.28 
สาขางานเคร่ืองมือกล    
ปวส.1 39 27 69.23 
ปวส.2 37 28 75.67 
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ    
ปวส.1 - - - 
ปวส.2 16 15 93.75 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง    
ปวส.1 สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ    
ปวส.1 สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ
เครื่องปรับอำกำศ 

29 18 62.06 

ปวส.2 สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ - - - 
ปวส.2 สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ
ปรับอำกำศ 

- - - 

สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์     
ปวส.1 สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 17 85 
ปวส.1 สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 23 14 60.86 
ปวส.2 สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 17 100 
ปวส.2 สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 18 18 100 
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง    
ปวส.1 7 7 100 
ปวส.2    
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ปวส.1 29 29 100 
ปวส.2 41 41 100 
สาขางานการบัญช ี    
ปวส.1 46 42 91.30 
ปวส.2 42 42 100 
สาขางานการตลาด    
ปวส.1 35 32 91.42 
ปวส.2 40 40 100 



49 
 

 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ความรู้และเทคโนโลยี  ระดับ  ปวส.  ปีการศึกษา  2553 

ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนนักศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
    
สาขางานการพฒันาเว็บเพจ    
ปวส.1 35 35 100 
ปวส.2 29 29 100 

หมำยเหตุ  ตำมเกณฑ์ = เกรดต้ังแต่ 2.00 – 4.00 
                 รำยวิชำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส ำเร็จรูป 

 
สัมฤทธิ์ผล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบส ำรวจพบว่ำ  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และ
เทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม  มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนวิชำ
คอมพิวเตอร์   

ระดับ ปวช. ผ่ำนเกณฑ์  เฉล่ียร้อยละ 98.31   ซึ่งอยู่ในระดับ ดี   
ระดับ ปวส. ผ่ำนเกณฑ์  เฉล่ียร้อยละ 100      ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำน

วิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม  รวมปวชและปวส คิดเป็นร้อยละ 95.13  เกณฑ์  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพที่เหมำะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

วิธีด าเนินการ  
 สถำนศึกษำได้มอบหมำยให้ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ โดยหัวหน้ำงำนกิจกรรม ประชุมและช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กิจกรรมชมชม กิจกรรมชมรม ให้กับครู-อำจำรย์ และนักศึกษำ ฝ่ำย
วิชำกำร ประชุมก ำหนดเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล ในเรื่อง จิตพิสัย (คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ตำมข้อก ำหนดของคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำร และให้มีกำรสอดแทรกในแต่ละครั้ง
ท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ผลการด าเนินงาน  
 ผู้เรียนในแต่ละสำขำงำนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
ข้อก ำหนดของคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรและเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีงำม ตำมเกณฑ์ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพ ดังแสดงในตำรำง 
ตารางที่ 1 แสดงกำรจ ำแนกผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำนในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตำมระดับช้ันปี/สำขำงำน ของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ระดับ ปวช. 

สาขางาน ระดับ 
ชั้นปวช.  

จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 
ปีการศึกษา 2553 

เฉลี่ย
รวม

ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

จิต
พิสัย 

ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ 

สำขำงำนยำนยนต์ รวม 331 181 54.68 121 36.56 45.62  
สำขำงำนเครื่องมือกล  รวม 316 114 36.07 143 45.25 40.66  
สำขำงำนเช่ือมโลหะ  รวม 152 59 31.81 59 38.82 35.31  
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง รวม 249 148 59.44 151 60.64 60.04  
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  รวม 318 245 77.04 171 53.77 65.40  
สำขำงำนก่อสร้ำง รวม 67 41 61.19 47 37.90 49.54  
สำขำงำนสถำปัตยกรรม รวม 57 38 66.66 27 47.36 57.01  
สำขำงำนกำรบัญชี รวม 479 347 72.44 322 67.22 69.83  
สำขำงำนกำรขำย รวม 267 216 80.70 187 70.04 75.37  
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร รวม 168 152 90.48 103 61.31 75.89  
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 352 268 76.14 255 72.44 74.29  

รวม ปวช. 2,756 1,809 65.63 1,586 57.54 61.58  
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ตารางที่ 2 แสดงกำรจ ำแนกผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำนในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตำมระดับช้ันปี/สำขำงำน ของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ระดับ ปวส. 

สาขางาน ระดับ 
ชั้นปวส.  

จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 
ปีการศึกษา 2553 

เฉลี่ย
รวม

ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

จิต
พิสัย 

ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ 

สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  รวม 79 42 53.16 40 50.63 51.89  
สำขำงำนเครื่องมือกล รวม 81 50 62.50 25 30.86 46.68  
สำขำงำนเทคนิคกำรเช่ือม
โลหะ 

รวม 37 17 45.95 11 29.72 37.83  

สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำและเคร่ืองเย็นฯ รวม 47 37 78.72 20 42.55 60.63  
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์  37 37 100.0

0 
18 48.64 74.32  

สำขำงำนระบบโทรคมนำคม รวม 44 37 84.09 11 25.00 54.54  
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง รวม 11 10 90.91 0 0.00 45.45  
สำขำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

รวม 70 67 95.71 51 72.85 84.28  

สำขำงำนกำรบัญชี รวม 86 86 100.0
0 

86 100.00 100.00  

สำขำงำนกำรตลำด รวม 71 63 88.73 52 73.23 80.98  
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ รวม 64 58 90.62 59 92.18 91.4  

รวม ปวส. 627 504 80.38 373 59.48 69.93  
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  จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 
ปีการศึกษา 2553 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

จิตพิสัย ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ 
ระดับช้ันปวช. รวม 2,756 1,809 65.63 1,586 57.54 61.58  
ระดับช้ันปวส. รวม 627 504 80.38 373 59.48 69.93  

รวม  3,383 2,313 68.37 1,959 57.90 63.13  
 
 
สัมฤทธิ์ผล  
 ร้อยละ  61.58  ของผู้เรียนในระดับ ปวช. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคะแนนจิตพิสัยในแต่ละ
สำขำวิชำ และผลกำรประเมินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 ร้อยละ  69.93ของผู้เรียนในระดับ ปวส. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคะแนนจิตพิสัยในแต่ละสำขำวิชำ 
และผลกำรประเมินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ พอใช ้
 ร้อยละ  63.13 ของผู้เรียนท้ังหมด ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคะแนนจิตพิสัยในแต่ละสำขำวิชำ และ
ผลกำรประเมินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

 

วิธีด าเนินการ 
วิทยำลัยได้พัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรสอนแบบบูรณำ

กำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำแผนกำรสอนแบบฐำนสมรรถนะ ส่งเสริมให้ครูจัดท ำส่ือกำรสอน
นวัตกรรม  นอกจำกนี้ยังส่งครไูปอบรม ศึกษำดูงำน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 

ผลการด าเนินการ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำ 

ดังนี ้
ระดับ ปวช.3 

ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
นักศึกษา 
แรกเข้า 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ไม่จบการศึกษา 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) ร้อยละ 

อุตสาหกรรม สำขำวิชำเครื่องกล  161 62 38.51 99 61.49 

  สำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง  157 58 36.94 99 63.06 

  สำขำวิชำโลหะกำร  99 16 16.16 83 83.84 

  สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชฟ.) 126 73 57.94 53 42.06 

  สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.) 163 79 48.46 84 51.53 

  สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 31 12 38.71 19 61.29 

  สำขำงำนสถำปัตยกรรม 30 9 30.00 21 70.00 
รวม 767 309 40.28 458 59.71 

พณิชยกรรม สำขำงำนกำรบัญชี 168 104 61.90 64 38.10 

  สำขำงำนกำรขำย 120 79 65.83 41 34.17 

  สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 73 36 49.32 37 50.68 

  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 113 81 71.68 32 28.32 
รวม 474 300 63.29 174 36.71 

รวมทั้งหมด 1,241  609 49.07 632 50.93 
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สัมฤทธิ์ผล    ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. 
จ ำนวน 1,241     คน คิดเป็นร้อยละ   49.07   %    (ณ  วันท่ี 14  พฤษภำคม  2554)ผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ(   ) ดี        (   ) พอใช้        ( / ) ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 

 

วิธีด าเนินการ 
วิทยำลัยได้พัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรสอนแบบ 

บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำแผนกำรสอนแบบฐำนสมรรถนะ ส่งเสริมให้ครูจัดท ำส่ือกำรสอน
นวัตกรรม  นอกจำกนี้ยังส่งครไูปอบรม ศึกษำดูงำน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

ผลการด าเนินการ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อเทียบกับ 

ผู้เรียนแรกเข้ำ ดังนี้ 
 

ระดับ ปวส.2 

ประเภทวิชา สาขางาน 
จ านวน
นักศึกษา 
แรกเข้า 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ไม่จบการศึกษา 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) ร้อยละ 

อุตสาหกรรม เทคนิคยำนยนต์ 45 37 82.22 8 17.78 

  เครื่องมือกล 45 38 84.44 7 15.56 

  เทคนิคกำรเช่ือมโลหะ 16 13 81.25 3 18.75 

  ติดต้ังไฟฟ้ำ ไม่เปิดรับ นศ. 

  เครื่องท ำควำมเย็นฯ 28 25 89.29 3 10.71 

  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 17 89.47 2 10.53 

  โทรคมนำคม 19 11 57.89 8 42.11 

  เทคนิคกำรก่อสร้ำง 14 4 28.57 10 71.43 

  เทคโนโลยีสำรสนเทศ 43 38 88.37 5 11.63 
รวม 229 183 79.91 46 20.09 

พณิชยกรรม กำรบัญชี 48 41 85.42 7 14.58 

  กำรตลำด 44 40 90.91 4 9.09 

  กำรพัฒนำเว็บเพจ 29 27 93.10 2 6.90 

รวม 121 108 89.26 13 10.74 
รวมทั้งหมด 350 291 83.14 59 16.86 
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สัมฤทธิ์ผล  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. 
จ ำนวน  3520   คน คิดเป็นร้อยละ   83.14%    (ณ  วันท่ี 14  พฤษภำคม  2554) 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ( / ) ดี  (   ) พอใช้ (   ) ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
วิธีด าเนินการ  
 จัดกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพทั้งสอบภำคทฤษฎี และปฏิบัติ ใช้ข้อสอบของส ำนักมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำและวิชำชีพ  แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือก จัดท ำข้อสอบ และคณะกรรมกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
ก ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนด้ำนทฤษฎี และปฏิบัติ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยมีข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพ และเกณฑ์กำรสอบของทุกสำขำวิชำ ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะวิชำชีพ ซึ่งผ่ำนกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ดังนี้ 
                                                                                       ระดับ ปวช.    ระดับ  ปวส. 

แบบบันทึกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขา

งาน 
ชั้น 

จ านวน ร้อยละของผู้ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐานฯ 

ผู้จบ
การศึกษา 

ผ่านมาตรฐาน 

ช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำเครื่องกล ปวช.3 62 61 98.38 
 สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ  58 52 89.65 
 สำขำวิชำโลหะกำร  16 16 100.00 
 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง  73 71 97.26 
 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  78 76 97.43 
 สำขำงำนกำรก่อสร้ำง  12 12 100.00 
 สำขำงำนสถำปัตยกรรม  9 9 100.00 
 รวม  308 297 96.42 
พณิชยกรรม สำขำงำนกำรบัญชี ปวช.3 104 104 100 
 สำขำงำนกำรขำย  79 79 100 
 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร  36 32 88.88 
 สำขำงำนคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
 81 70 86.41 

 รวม  300 285 95.00 
รวมทั้งหมด 608 582 95.72 

 
หมำยเหตุ    ผ่ำนเกณฑ์ = ประเมินผ่ำน 50 % ของคะแนนเต็มภำคทฤษฏีและปฏิบัติ    
สัมฤทธิ์ผล  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพในระดับ ปวช. จ ำนวน 582 คน คิดเป็นร้อยละ 95.72  %        
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ( / )  ดี    (   )  พอใช้  (   )  ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ 
 

วิธีด าเนินการ  
 จัดกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพทั้งสอบภำคทฤษฎี และปฏิบัติ ใช้ข้อสอบของส ำนักมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำและวิชำชีพ  แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือก จัดท ำข้อสอบ และคณะกรรมกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
ก ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนด้ำนทฤษฎี และปฏิบัติ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยมีข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพ และเกณฑ์กำรสอบของทุกสำขำวิชำ ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะวิชำชีพ ซึ่งผ่ำนกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ดังนี้    

                                                                                                                                                                                                                             
 ระดับ  ปวส. 

แบบบันทึกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา สาขางาน ชั้น 
จ านวน ร้อยละของผู้ผ่าน

การประเมิน
มาตรฐานฯ 

ผู้จบการศึกษา ผ่านมาตรฐาน 

ช่ำงอุตสำหกรรม เทคนิคยำนยนต์ ปวส.2 37 37 100.00 
 เครื่องมือกล  38 38 100.00 
 เทคนิคกำรเชื่อมโลหะ  13 13 100.00 
 ติดต้ังไฟฟ้ำ  ไม่เปิดรับนักศึกษำ 
 เครื่องท ำควำมเย็นฯ  25 25 100.00 
 เทคนิคคอมฯ  17 17 100.00 
 ระบบโทรคมนำคม  11 11 100.00 
 เทคนิคกำรก่อสร้ำง  4 4 100.00 
 เทคโนฯสำรสนเทศ   38 34 89.47 
 รวม  183 179 97.81 
พณิชยกรรม กำรบัญชี ปวส.2 41 40 97.56 
 กำรตลำด  40 40 100.00 
 กำรพัฒนำเว็บเพจ  27 24 88.88 
 รวม  108 104 96.29 

รวม 291 283 97.25 
หมำยเหตุ    ผ่ำนเกณฑ์ = ประเมินผ่ำน 50 % ของคะแนนเต็มภำคทฤษฏีและปฏิบัติ      
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สัมฤทธิ์ผล   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพในระดับ ปวส.จ ำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25  %        
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ( / )  ดี    (   )  พอใช้  (   )  ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร/ประกอบอำชีพอิสระ และศึกษำ 
                   ต่อภำยใน  1  ปี 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกในหลำยๆด้ำน ท้ังจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำของนักศึกษำ สถำน
ประกอบกำร กำรจัดส่งทำงไปรษณียบัตรและกำรติดตำมจำกสถำนประกอบกำรโดยตรง  
 

ผลการด าเนินงาน 
   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2552 ท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร/ประกอบอำชีพอิสระ และ

ศึกษำต่อภำยใน  1  ปี มีผลดังนี้ 
 

ระดับปวช.3 
 
ท่ี 

 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ า
นว

นผ
ู้จบ

กา
รศ

ึกษ
า 

จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บแ
บบ

สอ
บถ

าม
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ต
อบ

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

ได้
งา

นท
 า 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ไ
ด้ง

าน
ท า

 

ปร
ะก

อย
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ปร

ะก
อย

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ศึก

ษา
ต่อ

 

ไม
่สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได้
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ไม

่สา
มา

รถ
ติด

ต่อ
ได้

 

1 สำขำวิชำเคร่ืองกล 93 87 93.55 12 12.90 2 2.00 73 78.49 6 6.45 
2 สำขำวิชำเคร่ืองมือกลฯ 79 75 94.94 11 13.92 3 3.00 61 77.22 4 5.06 
3 สำขำวิชำโลหะกำร 42 36 85.71 6 14.29 2 2.00 28 66.67 6 14.29 
4 สำขำงำนไฟฟำ้ 60 51 85.00 7 11.67 3 3.00 41 68.33 9 15.00 
5 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 91 86 94.51 9 9.89 4 4.00 73 80.22 5 5.49 
6 สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 13 10 76.92 1 7.69 - - 9 69.23 3 23.08 
7 สำขำงำนสถำปัตยกรรม 9 7 77.78 2 22.22 1 1.00 4 44.44 2 22.22 

รวม 387 352 90.96 48 12.40 15 15.00 289 74.68 35 9.04 
8 งำนกำรบัญชี 109 96 88.07 14 12.84 3 3.00 79 72.48 13 11.93 
9 งำนกำรขำย 56 49 87.50 11 19.64 2 2.00 36 64.29 7 12.50 
10 งำนกำรเลขำนุกำร 48 41 85.42 8 16.67 1 1.00 32 66.67 7 14.58 
11 งำนคอมพิวเตอร์ฯ 86 75 87.21 8 9.30 3 3.00 64 74.42 11 12.79 

รวม 299 261 87.29 41 13.71 9 9.00 211 70.57 38 12.71 
รวมท้ังสิ้น 686 613 89.36 89 12.97 24 3.50 500 72.89 73 10.64 

หมายเหตุ :  ร้อยละของผู้ได้งานท า    12.97 
  ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพอิสระ    3.50 
  ร้อยละของผู้ศึกษาต่อ   72.89 
   รวม             89.36 
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ระดับปวส.2 
 
ท่ี 

 
สาขางาน 

จ า
นว

นผ
ู้จบ

กา
รศ

ึกษ
า 

จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บแ
บบ

สอ
บถ

าม
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ต
อบ

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

ได้
งา

นท
 า 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ไ
ด้ง

าน
ท า

 

ปร
ะก

อย
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ปร

ะก
อย

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ศึก

ษา
ต่อ

 

ไม
่สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได้
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ไม

่สา
มา

รถ
ติด

ต่อ
ได้

 

1 เทคนิคยำนยนต์ 30 26 86.67 13 43.33 1 3.33 12 40.00 4 13.33 
2 เคร่ืองมือกล 38 35 92.11 16 42.11 3 7.89 16 42.11 3 7.89 
3 เทคนิคโลหะกำร - - - - - - - - - - - 
4 ติดต้ังไฟฟ้ำ 31 28 90.32 22 70.97 3 9.68 3 9.68 3 9.68 
5 ระบบโทรคมนำคม 21 17 80.95 5 23.81 1 4.76 11 52.38 4 19.05 
6 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 19 95.00 4 20.00 1 5.00 14 70.00 1 5.00 
7 เทคนิคกำรก่อสร้ำง - - - - - - - - - - - 
8 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 39 32 82.05 12 30.77 3 7.69 17 43.59 7 17.95 

รวม 179 157 87.71 72 40.22 12 6.70 73 40.78 22 12.29 
9 งำนกำรบัญชี 40 38 95.00 15 37.50 1 2.50 22 55.00 2 5.00 
10 งำนกำรตลำด 44 41 93.18 25 56.82 4 9.09 12 27.27 3 6.82 
11 งำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 30 26 86.67 11 36.67 2 6.67 13 43.33 4 13.33 

รวม 114 105 92.11 51 44.74 7 6.14 47 41.23 9 7.89 
รวมท้ังสิ้น 293 262 89.42 123 41.98 19 6.48 120 40.96 31 10.58 

 
หมายเหตุ :  ร้อยละของผู้ได้งานท า    41.98 
  ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพอิสระ     6.48 
  ร้อยละของผู้ศึกษาต่อ    40.96 
   รวม              89.42 
 
ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร ประกอบอำชีพอิสระ และศึกษำต่อภำยใน 1 ปี 
ร้อยละ 89.38 อยู่ในเกณฑ์ ดี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 12   ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จ 
          กำรศึกษำ 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยฯ จัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545ซึ่งผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องเป็นคนเก่ง ดี และมีควำมสุข มีควำมรู้ทำงวิชำกำร มีทักษะใน
กำรส่ือสำร ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถท ำงำนเป็นทีม รวมท้ังมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ ซึ่งวิทยำลัยฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำชีพ วิชำกำรและพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอมอบหมำยให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำดูแลด้ำนระเบียบ วินัย ควำมประพฤติ จัดกิจกรรมกำร
เข้ำแถวเคำรพธงชำติ ฟังกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
วิทยำลัยฯ มีกฎระเบียบในกำรปกครองนักเรียน นักศึกษำ อีกท้ังมีคุณครูเอำใจใส่ในกำรดูแลแก้ไข

ควำมประพฤติของนักศึกษำ และควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำร ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน
วิชำกำร วิชำชีพ มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ท ำให้สถำนประกอบกำรเกิดควำมเช่ือมั่น และพึงพอใจต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
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สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2552 

ที่มีต่อการท างานของผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
       

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ             

1. มีควำมรู้ ในสำขำวิชำชีพเป็นอย่ำงดี 150 76 31   4.46 
2. สำมำรถใช้วิชำควำมรู้ในกำรท ำงำนได้ 142 78 37   4.41 
3. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำนในหน้ำท่ี 154 57 46   4.42 
4. ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจงำนที่ได้รับมอบหมำย 163 53 41   4.47 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 161 56 40   4.47 
6. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 143 67 47   4.37 
7. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 156 71 30   4.49 

รวม 1,069 458 272   4.44 
2. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน             
1. ทักษะในกำรวำงแผนและกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 181 58 18   4.63 
2. สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ วิชำกำรไปสู่กำร
ปฏิบัติ 

179 58 20   
4.62 

3. ทักษะในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำ 185 54 18   4.65 
4. ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรประสำนงำน 206 36 15   4.74 
5. ท ำงำนเสร็จตำมเวลำท่ีก ำหนด 200 18 39   4.63 
6. ควำมถูกต้องของผลงำนที่ท ำ 214 19 24   4.74 
7. กำรพัฒนำงำนอยู่เสมอ 187 32 38   4.58 

รวม 1,352 275 172   4.66 
3. ด้านบุคลิกภาพ             
1. ควำมเชื่อมั่นในตนเอง 150 65 42   4.42 
2. กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 140 75 42   4.38 
3. กำรท ำงำนเป็นทีม 127 93 37   4.35 
4. ควำมมีมนุษยสัมพันธ์  154 43 42   4.16 
5. มีภำวะผู้น ำ กล้ำคิด กล้ำแสดงออก 156 53 48   4.42 
6. ควำมมีน้ ำใจและอุทิศเวลำเพ่ืองำน 148 58 51   4.38 
7. ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์และทัศนคติ เชงิบวก 145 54 58   4.34 

รวม 1,020 441 320   4.35 
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4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม             
1. มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ 166 44 47   4.46 
2. ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและข้อบังคับของหน่วยงำน       133 84 40   4.36 
3. ควำมซื่อสัตย์สุจริต 160 59 38   4.47 
4. กำรตรงต่อเวลำ 169 39 49   4.47 
5. ควำมมีน้ ำใจช่วยเหลือผู้อื่น 154 61 42   4.44 
6. ควำมขยันและรับผิดชอบในกำรท ำงำน 163 48 46   4.46 
7. ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน/มีสัมมำคำรวะ 131 78 48   4.32 

รวม 1,076 413 310   4.43 
       

1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  4.44 
2. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน    4.66 
3. ด้านบุคลิกภาพ      4.35 
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม     4.43 
 สัมฤทธิผล  สรุปทั้ง 4 ด้าน ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 4.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 

มาตรฐานท่ี 2   หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีมีคุณภำพ 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้พัฒนำหลักสูตรแบบฐำนสมรรถนะซึ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนจริงในทุกสำขำวิชำโดยฝึกงำนใน
สถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อม และออกฝึกปฏิบัติจริงในสถำนประกอบกำรทุกสำขำวิชำ อีกท้ังจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยเน้นกำรปฏิบัติจริง พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสภำพท้องถิ่น ควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร โดยเชิญสถำนประกอบกำรร่วมพัฒนำหลักสูตรใหม่ งำนหลักสูตรร่วมกับครูผู้สอน แผนก
วิชำจัดท ำแผนกำรเรียนของผู้เรียนแต่ละสำขำวิชำตลอดหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยได้จัดกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)พ.ศ.
2545  ปรับปรุง  พ.ศ.2546  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546  ระดับ  ปวช.แบ่งเป็น 6  
สำขำวิชำ  ระดับ  ปวส. 8 สำขำวิชำ  ทุกสำขำวิชำได้รับกำรพัฒนำเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  และสถำน
ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจในหลักสูตร 
 

ตารางแสดงการด าเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ล าดับที่ สาขาวิชา/สาขางาน 
สถานะของการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาแลว้ ยังไม่ได้พัฒนา 

1 สำขำวิชำเครื่องกล   นำยพันธ์ศักด์ิ บุญปก 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ   นำยชูชำติ      ทัฬหพัชรกุล 
3 สำขำวิชำโลหะกำร   นำยบุญเติม    เผือกร่มโพธ์ิ 
4 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง   นำยธนะ        จันทร์อ่อน 
5 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์   นำยเอกชัย     วงศ์แสนเจริญดี 
6 สำขำงำนก่อสร้ำง   นำยจิรวัฒน์    พิธำนเก้ือกูล 
7 สำขำงำนสถำปัตยกรรม   นำยเชิสมชำย   โพธิก ำพล 
8 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   นำยบุญสืบ      โพธ์ิศรี 
9 สำขำงำนกำรบัญชี   นำยวินัย         ร่มบำรมี 
10 สำขำงำนกำรขำย   นำงศรีพรรณ   จำรุฑีฆัมพร 
11 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร   นำงดำรณี       นำมีผล 
12 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   นำงเบญจมำศ  โพธิก ำพล 

สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยำลัยได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)โดยควำมร่วมมือ
กับสถำนประกอบกำร  ครบทุกสำขำวิชำ/สำขำงำน 
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ตัวบ่งชี้ที ่14  ร้อยละของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร   
  

วิธีด าเนินการ 
 สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ แบบบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรบูรณำกำรของนักเรียน  กำรใช้ส่ือกำรสอนท่ีหลำกหลำย  กำร
วัดผลประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย ตำมสภำพจริง ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีโครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรอบรมและส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถท้ังในด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตและกำรใช้ส่ือ 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบและมีกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ผลกำร
ด ำเนินกำรตัวบ่งช้ีท่ี 14 อยู่ในระดับ  ดี 
สัมฤทธิ์ผล  ตัวบ่งชี้  
ตำรำงท่ี 1 กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภำพของสำขำวิชำ/สำขำงำน 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน 
ครู 

1.การจัดการ
เรียนการสอน

ตรงตาม
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 

2.การนิเทศ
การสอน 

3.การ
ประเมิน

คุณภาพการ
สอน 

4.การประเมิน
ระดับความพึง

พอใจของ
ผู้เรียนต่อ

คุณภาพการ
สอน 

5.การน า
ผลการ
ประเมนิ

ไป
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

รวม ระดับ
ตัวบ่งชี้ 

สำขำวิชำเครื่องกล 13      5 ดี 
สำขำวิชำเครื่องมือกล 13      5 ดี 
สำขำวิชำโลหะกำร 9      5 ดี 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 11      5 ดี 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 15      5 ดี 
สำขำงำนก่อสร้ำง 4      5 ดี 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 2      5 ดี 
สำขำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ 

4      5 ดี 

สำขำงำนกำรบัญชี 10      5 ดี 
สำขำงำนกำรขำย 6      5 ดี 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 5      5 ดี 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ฯ 6      5 ดี 
กลุ่มพ้ืนฐำน 6      5 ดี 
แผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 27      5 ดี 

รวม 131 14 14 14 14 14 5 ดี 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของผู้สอน  
 
วิธีด าเนินการ 
 สถำนศึกษำได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำครู อำจำรย์ ในเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กำร
จัดนิเทศกำรสอน กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนโดยผู้เรียน แบบประเมินกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำร
เรียนรู้ 
 -  กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภำพ 
 1.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 2.กำรนิเทศกำรสอน 
 3.กำรประเมินคุณภำพกำรสอน 
 4.กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอน 
 5.ผลกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 -  กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำครู อำจำรย์ ในเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำร โดยทุกสำขำงำนได้จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ แบบบูรณำกำรครบทุกสำขำงำน ครูผู้สอนมีแผนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ และมีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงในทุกรำยวิชำดังแสดงไว้ในตำรำง 
 

สัมฤทธิ์ผล  
 ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรประเมินครบทุกข้อและ ร้อยละ 100 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำร ของ
รำยวิชำท่ีเปิดสอน ระดับคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ในกำรฝึก
ทักษะวิชำชีพ มีกำรปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติ เต็มตำมศักยภำพและพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรสอน อยู่ในระดับ ดี ดังแสดงในตำรำง 
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สรุปประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับคุณภาพการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2553 

ท่ี 
สาขาวิชา/สาขา

งาน 
จ านวน

ครู 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
ด้าน

ความรู้
ความ 

สามารถ 

การ
ถ่ายทอด
เนื้อหา
ความรู้ 

เทคนคิ 
การสอน 

การ 
ใช้สื่อ 

การวัดผล
ประเมินผล 

การ
เปน็คร ู

1. สำขำวิชำเครื่องกล 13 4.37 4.28 4.25 4.16 4.18 4.33 4.25 
2. สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ 13 4.33 4.17 3.97 3.99 3.94 4.32 4.07 
3. สำขำวิชำโลหะกำร 9 4.31 4.11 4.12 3.98 4.12 4.24 4.14 
4. สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 11 4.25 4.17 4.09 4.32 4.13 4.20 4.15 
5. สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 15 3.78 3.74 3.75 3.73 3.72 3.93 3.78 
6. สำขำงำนก่อสร้ำง 4 3.61 3.50 3.43 3.45 3.43 3.63 3.49 
7. สำขำงำนสถำปัตยกรรม 2 3.76 3.77 3.65 3.59 3.40 3.83 3.65 
8. สำขำงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
4 3.66 3.54 3.67 3.56 3.53 3.91 3.65 

9. สำขำงำนกำรบัญชี 10 4.24 3.96 4.08 3.87 3.96 4.30 4.07 
10. สำขำงำนกำรขำย 6 4.30 4.26 4.32 4.15 4.26 4.51 4.31 
11. สำขำงำนเลขำนุกำร 5 4.45 4.40 4.34 4.27 4.29 4.47 4.36 
12. สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4.23 4.06 4.15 4.01 4.05 4.27 4.12 
13. แผนกวิชำสำมัญ 9 4.28 4.15 4.14 3.86 3.99 4.37 4.13 
14. แผนกวิชำสัมพันธ์ 18 4.23 4.13 4.23 4.00 4.17 4.38 4.22 
15. กลุ่มเทคนิคพื้นฐำน 6 4.34 4.40 4.37 4.14 4.27 4.59 4.37 

เฉลี่ย 131 4.14 4.04 4.04 3.94 3.96 4.22 4.05 
 
สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของผู้สอนในด้านต่าง ๆ (เกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ) 
 1. กำรเป็นครู   ระดับควำมพึงพอใจ 4.22 
 2. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับควำมพึงพอใจ 4.14 
 3. กำรถ่ำยทอดเนื้อหำควำมรู้ ระดับควำมพึงพอใจ 4.04 
 4. เทคนิคกำรสอน  ระดับควำมพึงพอใจ 4.04 
ผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของผู้สอน เฉลี่ยรวม 4.05 เกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16   ร้อยละของงบประมำณท่ีสถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง 
เหมำะสม 

วิธีด าเนินการ 
               วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครด ำเนินกำรจัดสรรวัสดุฝึกอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำม
หลักเกณฑ์จัดสรรงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำของส ำนักงบประมำณเป็นขั้นตอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุดและมีควำมเป็นกลำง 
 

ผลการด าเนินงาน 
               งบประมำณในกำรจัดหำวัสดุฝึกของผู้เรียน อุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท้ังส้ิน   
7,130,306.41  บำท  คิดเป็นร้อยละ  10.27  ของงบด ำเนินกำรท้ังหมด    69,446,046.82   บำท  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ พอใช้ 
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บันทึกงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2553 

สาขาวิชา/สาขางาน งบประมาณ ร้อยละเมื่อเทียบ 
งบด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบด าเนินการ 

ปวช. ปวส. งปม.ที่ใช้จริง 

สำขำวิชำเครื่องกล 374,052.64 78,000.00 629,469.60 69,446,046.82 0.91 

สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 296,058.00 85,000.00 351,951.89 69,446,046.82 0.51 

สำขำวิชำโลหะกำร 223,238.88 35,000.00 258,236.32 69,446,046.82 0.37 

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 241,545.12 91,000.00 562,949.00 69,446,046.82 0.81 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 296,052.56 96,500.00 470,242.00 69,446,046.82 0.68 

สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 60,892.48 25,000.00 103,253.50 69,446,046.82 0.15 

สำขำงำนสถำปัตยกรรม 76,050.00  80,930.00 69,446,046.82 0.12 

สำขำวิชำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  74,500.00 74,498.83 69,446,046.82 0.11 

กลุ่มพ้ืนฐำน 92,335.32  92,048.89 69,446,046.82 0.13 

สำขำงำนกำรบัญชี 262,824.00 33,600.00 395,546.90 69,446,046.82 0.57 

สำขำงำนกำรขำย 167,226.00 32,800.00 175,223.00 69,446,046.82 0.25 

สำขำงำนเลขำนุกำร 106,878.00  106,860.50 69,446,046.82 0.15 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 207,834.00 25,600.00 228,640.27 69,446,046.82 0.33 

วัสดุเชื้อเพลิง (โลหะกำร) 80,000.00  71,702.92 69,446,046.82 0.10 
ครุภัณฑ์มำตรฐำนระบบเสียงวิชำเครื่องเสียง 20,000.00  20,000.00 69,446,046.82 0.03 

วัสดุซ่อมบ ำรุงอำคำรเรียน   90,000.00      89,175.94  69,446,046.82  0.13 

เก้ำอี้เลคเซอร์ 122,450.00    12,450.00  69,446,046.82  0.02 

เครื่องปั๊มลม   40,000.00       40,000.00  69,446,046.82  0.06 

วัสดุฝึกประกอบเรียนรู้ ชุดสือไทย 
เรียน ฝึก ประกอบคอมพิวเตอร์ 

30,000.00    30,000.00  69,446,046.82  0.04 

โต๊ะพับได้ 4,922.00      4,922.00   69,446,046.82  0.01 

เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 68,000.00       68,000.00  69,446,046.82  0.10 

โต๊ะ เก้ำอี้ ส ำหรับคอมพิวเตอร์  90,200.00    90,200.00  69,446,046.82  0.13 

วัสดุฝึกสำขำงำนก่อสร้ำงปรับปรุงท ำถนน
ภำยในวท.สมุทรสำคร (บ้ำนบ่อ) 

671,095.85     671,095.85  69,446,046.82  0.97 

วัสดุสิ่งประดิษฐ ์    390,000.00  389,997.00  69,446,046.82  0.56 

ครุภัณฑ์/วัสดุถำวรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

2,112,912.00    2,112,912.00  69,446,046.82  3.04 

รวม/เฉลี่ย 3,621,654.85  577,000.00  7,130,306.41  69,446,046.82  10.27 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสำขำวิชำ 
 
วิธีด าเนินการ วิทยำลัยฯ มอบหมำยให้แต่ละแผนกจัดท ำโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม โดย
วิทยำลัยฯ ได้ให้กำรสนับสนุนตำมโครงกำรดังนี้    

ชื่อโครงการ จ านวนเงิน จ านวนเคร่ือง 
โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนกพ้ืนฐำน) 132,300 10 
โครงกำรจัดท ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 4 (ระบบไฟฟ้ำและ
เครือข่ำย) 

239,950 10 

โครงกำรจัดท ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 5 (ซ่อมบ ำรุงเครื่องเก่ำ
ให้สำมำรถใช้งำนได้) 

200,000 20 

พัฒนำกำรศึกษำห้องปฏิบัติกำร ซีเอ็นซี และเทคโนโลยี CAD – 
CAM  

701,000 30 

โครงกำรปรับปรงุห้องคอมฯ สำขำงำนอิเล้กฯ ระบบเครือข่ำยและ
อุปกรณ์ 

150,000 - 

โครงกำรปรับปรงุเครือข่ำยของสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 50,000 - 
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ผลการด าเนินการ 
  

ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละแผนก/สาขา ประจ าปีการศึกษา 2553 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน 

ห้องเรียน 
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองคอมฯ 
ต่อห้อง 

ผู้เรียนต่อ
เคร่ือง 

ผู้เรียน 
ถัวเฉลี่ย 
ต่อห้อง 

สำขำวิชำเครื่องกล 1 20 1.28 : 1 25.67 
สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 1 30 0.70 : 1 20.89 
สำขำวิชำโลหะกำร/ (เรียนที่สำขำเทคนิคพ้ืนฐำน) 1 20 0.67 : 1 12 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 1 20 0.92 : 1 18.33 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 2 40 0.82 : 1 27.33 
สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 1 15 0.53 : 1 8 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม ใช้ร่วมกับก่อสร้ำง 1 15 0.93 : 1 14 
สำขำงำนกำรบัญชี 1 40 0.83 : 1 33.24 
สำขำงำนกำรขำย 1 40 0.71 : 1 28.42 
สำขำงำนเลขำนุกำร 1 40 0.63 : 1 25.30 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 40 0.82 : 1 30.79 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 20 0.86 : 1 17.11 

รวม 0.79 : 1 21.76 

สัมฤทธิ์ผล         ในภำพรวมของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร มีระดับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสำขำวิชำ  โดยมีจ ำนวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของกำรเรียนในรำยวิชำ
ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ เป็น  0.79 : 1  ระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดอำคำรเรียน อำคำรประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  
         โรงฝึกงำน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงำนเหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ และ 
         เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วิธีการด าเนินการ 
 มีกำรจัดอำคำรเรียนตำมลักษณะสำขำ  มีห้องเรียนท้ังภำคทฤษฎีและปฏิบัติกำรมีห้องเรียนแผนกวิชำ
สำมัญครบทุกหมวดวิชำกำรแต่งต้ัง ในกำรดูแลรักษำปรับปรุงและพัฒนำห้องเรียนได้อย่ำงเหมำะสม  มี
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรดูแลท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียน  มีห้องสมุดและห้อง
อินเตอร์เน็ตท่ีเหมำะสม  
 

ผลการด าเนินงาน 
 พิจำรณำจำก 3 องค์ประกอบดังนี้ 
 1. ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบ 1 ด้ำนกำรจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โดยพิจำรณำจำกประเด็น
ต่อไปนี้ 
     1.1 มีกำรวำงแผนกำรใช้สถำนท่ีโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  -   หนังสือบันทึกข้อควำม 
     1.2 มีกำรใช้อำคำรสถำนท่ีตำมกรอบท่ีก ำหนด 
  -  ตำรำงกำรใช้พื้นท่ี 
     1.3 มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรใช้อำคำรสถำนท่ี 
  -  แบบประเมินผล 
     1.4 มีกำรปรับปรุงจำกกำรประเมิน 
  -  โครงกำรจัดซื้อวัสดุ 
 2. ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบท่ี  2 ด้ำนกำรจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร โดยพิจำรณำจำก
ประเด็นต่อไปนี ้
     2.1 มีส่ือท่ีหลำกหลำย 
  -  หนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำ 
  -   เอกสำรต ำรำเรียนห้องสมุด 
     2.2 มีระบบกำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น ระบบกำรสืบค้น 
  -  ห้องสืบค้นห้องสมุด 
  -   ห้องอินเทอร์เน็ต 
     2.3 สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม 
  -  หนังสือบันทึกกำรขอใช้ห้องประชุมจำกหน่วยงำนภำคเอกชน 
  -   ห้องอินเทอร์เน็ต 
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  -   ห้องคอมพิวเตอร์ 
     2.4 มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร 
  -  แบบประเมิน 
 3. ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบท่ี 3  ด้ำนกำรจัดกำร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ โดยพิจำรณำจำก
ประเด็นต่อไปนี ้
     3.1 จ ำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีเทียบกับเกณฑ์ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน ร้อยละของ 
           สำขำวิชำท่ีมีครุภัณฑ์  อุปกรณ์ตำมเกณฑ์ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 
  -   บัญชีครุภัณฑ์สำขำวิชำต่ำงๆ  
  

สัมฤทธิ์ผล 
 นักเรียนและผู้ขอใช้สถำนท่ีมีควำมพึงพอใจในควำมเหมำะสมในกำรจัดอำคำรสถำนท่ีอยู่ในระดับ ดี 
 
 ความเหมาะสมในการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน 
 
 

 
 

               ความเหมาะสม 
 
สาขางาน/สาขาวิชา 

มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่, ใช้สถานที่ตามกรอบมีการติดตามประเมินผล มีการ
ปรับปรุงจากการประเมิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
สำขำวิชำเครื่องกล    
สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ    
สำขำวิชำโลหะกำร    
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง    
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์    
สำขำงำนก่อสร้ำง    
สำขำงำนสถำปัตยกรรม    
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

กลุ่มพ้ืนฐำน    
แผนกวิชำสำมัญ – สัมพันธ์    
สำขำงำนกำรบัญชี    
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด    
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร    
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
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ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัด ศูนย์วิทยบริกำรให้เหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อ 
         ต่อกำรเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วิธีด าเนินการ 

ศูนย์วิทยบริกำรมีกำรจัดครุภัณฑ์ , อุปกรณ์กำรศึกษำและส่ือท่ีหลำกหลำยท้ังส่ือส่ิงพิมพ์ , ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ มีคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม RLIB 2007 ผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ต  มีกำรจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบรัฐสภำอเมริกัน  
(LC) จัดแบ่งพื้นท่ีให้บริกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 

นอกจำกเปิดให้บริกำรแก่นักเรียน , นักศึกษำ, บุคลำกรของวิทยำลัยฯ ยัง เปิดให้บริกำรแก่
บุคคลภำยนอก โดยเปิดให้บริกำรทุกวันรวมท้ังวันเสำร์ – อำทิตย์ มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรและจัดท ำ
กิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร 

 
ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์วิทยบริกำรจึงมีกำรปฏิบัติงำนครบท้ัง 4 ข้อ คือ  

1. จ ำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีในศูนย์วิทยบริกำร มีส่ือท่ีหลำกหลำย และข้อมูลกำรใช้งำน 

2. มีระบบกำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น ระบบกำรสืบค้น 

3. สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม 

4. มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร 
 
สัมฤทธิ์ผล 

ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 20  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 
วิธีด าเนินการ 

ควำมเหมำะสม  ด้ำนกำรจัดกำร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ โดยพิจำรณำจำกประเด็นต่อไปนี้ จ ำนวน
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีเทียบกับเกณฑ์ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน ร้อยละของ สำขำวิชำท่ีมีครุภัณฑ์  อุปกรณ์
ตำมเกณฑ์ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 
  -   บัญชีครุภัณฑ์สำขำวิชำต่ำงๆ  
 
ผลการด าเนินงาน 
       สำขำวิชำจ ำนวน 14 สำขำวิชำมีกำรจัดกำรด้ำนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เมื่อเทียบกับครุภัณฑ์มำตรฐำนทุก
สำขำวิชำตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
สัมฤทธิ์ผล 
 เกณฑ์ ดี 
 

 
 
 
 
 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เทียบกับครุภัณฑ์มาตรฐาน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

สำขำวิชำเครื่องกล    
สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ    
สำขำวิชำโลหะกำร    
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง    
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์    
สำขำงำนก่อสร้ำง    
สำขำงำนสถำปัตยกรรม    
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

กลุ่มพ้ืนฐำน    
แผนกวิชำสำมัญ – สัมพันธ์    
สำขำงำนกำรบัญชี    
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด    
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร    
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
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ตัวบ่งชี้ที่ 21  ระดับคุณภำพกำรจัดระบบควำมปลอดภัย ของสภำพแวดล้อม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู ้ในสำขำวิชำ/สำขำงำน 

 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้จัดกำรส่ิงแวดล้อม   ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และระบบควำมปลอดภัยให้กับนักศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. กำรจัดระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
1.1 จัดค ำส่ังแต่งต้ังครู – อำจำรย์  เจ้ำหน้ำท่ี  และยำมดูแลเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ

ท้ังภำคเช้ำและภำคค่ ำ 
1.2 ในแต่ละสำขำวิชำจัดให้มีเครื่องดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัยอย่ำงพอเพียง 
1.3 อำคำรส ำนักงำน ห้องเรียนวิชำสำมัญ สัมพันธ์จัดให้มีเครื่องดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย

ประจ ำอำคำรส ำนักงำน 
1.4 ในสำขำวิชำจัดเขียนค ำขวัญเตือนสติเรื่องควำมปลอดภัย 
1.5 ในสำขำวิชำจัดท ำป้ำยแสดงขั้นตอนกำรใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ 

2. กำรจัดสภำพแวดล้อมท่ัวๆ ไป 
2.1 จัดสถำนท่ีพักผ่อนให้นักศึกษำได้อย่ำงพอเพียง 
2.2 จัดดูแลตกแต่งซ่อมบ ำรุงอำคำรเรียนให้สะอำดอยู่เสมอ 
2.3 จัดระบบไฟฟ้ำประปำให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.4 จัดให้มีถังขยะประจ ำอำคำรเรียนและสำขำวิชำ 
2.5 จัดระบบสุขำให้ครู – อำจำรย์ และนักเรียนมีใช้อย่ำงพอเพียง 
2.6 จัดให้มีกำรตรวจสภำพซ่อมแซมบ ำรุงวัสดุ – อุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
3. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ในแต่ละสำขำวิชำ 

3.1 จัดให้มีห้องสมุดให้นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำในยำมว่ำงอย่ำงพอเพียง 
3.2 จัดให้มีห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักศึกษำได้สืบค้นข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงพอเพียง  
3.3 จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงพอเพียง  

 

สัมฤทธิ์ผล 
       ระดับคุณภำพของสำขำวิชำทุกสำขำท่ีมีต่อกำรจัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  เป็นค่ำเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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                ระดับคุณภาพ 
 
 สาขาวิชา/สาขางาน 

มีการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
สำขำวิชำเครื่องกล    
สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ    
สำขำวิชำโลหะกำร    
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง    
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์    
สำขำงำนก่อสร้ำง    
สำขำงำนสถำปัตยกรรม    
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 

 

กลุ่มพ้ืนฐำน    
แผนกวิชำสำมัญ – สัมพันธ์    
สำขำงำนกำรบัญชี    
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด    
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร    
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
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ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยฯ  วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร  โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรส ำรวจ  และจำกกำรจัดโครงกำรท่ีผ่ำน
มำ  เพื่อสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้ได้รับกำรพัฒนำตนเอง  ท้ังภำยในสถำนศึกษำ และนอก
สถำนศึกษำ  ด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  ประเมินผลสรุปรำยงำนกำรจัดท ำโครงกำร 
และน ำผลมำพัฒนำกำรจัดท ำโครงกำรในปีต่อไป  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำมำกท่ีสุด  เช่น  กำรส่งครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปอบรม  สัมมนำ  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  ฝึกปฏิบัติด้ำนเทคโนโลยี     ด้ำนวิชำชีพ  
กำรเพิ่มวิทยฐำนะด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  โครงกำรศึกษำดูงำนในสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำชีพตำมสำขำวิชำ / สำขำงำน ในรำยวิชำท่ี
สอน  และกำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  เป็นกำ รเพิ่มควำมรู้ตำม
ควำมสำมำรถในด้ำนทักษะวิชำชีพ  ด้ำนเทคโนโลยี  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  และด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่ม
วิทยฐำนะแก่ผู้สอนและเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะ  กำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพในทุกสำขำวิชำ  
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยผ่ำนกำรฝึกอบรม  สัมมนำ  ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร  เป็นจ ำนวน  20  ช่ัวโมงต่อปี  มีจ ำนวนท้ังส้ิน  131  คน  คิดเป็นร้อยละ  100   อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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สรุปจ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   ประจ าปีการศึกษา  2553 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 

ครู 
รับการพัฒนา 

รวม  20  ชม. / ปี 
ร้อยละ 

สำขำวิชำเครื่องกล 13 13 100 
สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ 13 13 100 
สำขำวิชำโลหะกำร 9 9 100 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 11 11 100 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 100 
สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 4 4 100 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 2 2 100 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 4 100 
สำขำงำนกำรบัญชี 10 10 100 
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด 6 6 100 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 5 5 100 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 100 
กลุ่มพ้ืนฐำน 6 6 100 
แผนกวิชำสำมัญ - สัมพันธ์ 27 27 100 

รวม 131 131 100 

 
หมายเหตุ -   กำรพัฒนำ  หมำยถึง  กำรฝึกอบรมกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ  กำรศึกษำดูงำน  กำรทัศนศึกษำ  กำรศึกษำต่อ  ไม่น้อยกว่ำ  20  ชม. ต่อคนต่อปี  
  -   คอมพิวเตอร์ธุรกิจรวมพนักงำนรำชกำร 
 
 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง  
ต่อคนต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในระดับ ดี 
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สรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันา 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ประจ าปีการศึกษา  2553 

 

ประเภท 
จ านวน 
บุคลากร 

รับการพัฒนา 
รวม 20ชม./ปี 

รับการพัฒนา 
ไม่ถึง 20 ชม./ปี 

ร้อยละของการพฒันา
รวม 20 ชม. 

ผู้บริหำร 5 5 - 100 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 1 - 100 
ลูกจ้ำงประจ ำ 12 12 - 100 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 47 43 4 92 

รวม 65 61 4 94 

 
หมายเหตุ -   กำรพัฒนำ  หมำยถึง  กำรฝึกอบรมกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ  กำรศึกษำดูงำน  กำรทัศนศึกษำ  กำรศึกษำต่อ  ไม่น้อยกว่ำ  20  ชม. ต่อคนต่อปี  
   
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง  ต่อคนต่อปี  
คิดเป็นร้อยละ  94  อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 23  จ ำนวนครั้งหรือปริมำณในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอก 
         สถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ส ำรวจข้อมูลจำกรำยงำนกำรน ำนักศึกษำไปศึกษำดูงำนยังสถำนประกอบกำรของแต่ละแผนกวิชำ 
2. ส ำรวจขอ้มูลกำรประชุม อบรมท่ีทำงวิทยำลัยฯ งำน และแผนกวิชำต่ำงๆท่ีได้จัดขึ้น 
3. ส ำรวจข้อมูลกำรฝึกงำนยังสถำนประกอบกำรของนักเรียน นักศึกษำ 
4. ส ำรวจข้อมูลงบประมำณระหว่ำงปีท่ีทำงวิทยำลัยได้จัดให้งำน แผนกวิชำต่ำงๆ 
5. ส ำรวจข้อมูลกำรจัดระดมเงินทุนเพื่อพัฒนำวิทยำลัย 
6. ส ำรวจข้อมูลโครงกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำและโครงกำรเงินทุนเพื่อกำรศึกษำ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
     วิทยำลัยระดมทรัพยำกรต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 

สัมฤทธิ์ผล 
      จ ำนวนครั้งหรือปริมำณในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังหมดจ ำนวน 83  ครั้ง จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี  (มำกกว่ำ 25 
ครั้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 

ตารางสรุปจ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 

 

แหล่งทรัพยากร ภายใน ภายนอก จ านวนคร้ัง ปริมาณ 
1. เงินทุนกำรศึกษำ   21 ครั้ง 76 ทุน 
2. เงินกู้ยืมเพ่ือกำร ศึกษำ -  ปีละ 1 ครั้ง 371 ทุน     
3 . นักศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำศึกษำดูงำน
หน่วยงำนต่ำงๆ 

-  29 ครั้ง - 

4.งบประมำณจำกหน่วยงำน
อื่นๆ 

-  2  ครั้ง 1,901,000 

5. คอมพิวเตอร์   1 ครั้ง  
6. งบประมำณจำกสมำคม
ศิษย์เก่ำฯ 

  3 ครั้ง 82,000 

7.รับกำรสนับสนุน บุคลำกร    22 ครั้ง 23  คน 
8. กำรเข้ำค่ำยลูกเสือวิสำมัญ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

  1 ครั้ง     

9. กำรน ำนักศึกษำไปศึกษำ
ฝึกงำนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2553 ภำคเรียนที่ 1,2 และ
ภำคฤดูร้อน 

   3  ครั้ง 446 แห่ง 

รวมจ านวนคร้ัง 83 คร้ัง ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 24  จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
         และระบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. วิทยำลัยได้ติดต่อประสำนงำน  สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรศึกษำ
ระบบทวิภำคีและระบบปกติ  ได้แก่  กำรวำงแผนควำมร่วมมือและประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร  
ด ำเนินกำรตำมแผน  ติดตำม  ประเมินผล  ร่วมแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  ช่ำงอุตสำหกรรม  
นอกจำกนี้วิทยำลัยยังได้ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพื่อส่งผู้เรียนภำคปกติเข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ      แห่ง  โดยใช้เวลำ  1  ภำคเรียน และระบบทวิภำคี ใช้เวลำฝึกงำน 2 ภำคเรียน ใน ระดับ ปวส. 
ฝึกงำนในภำคฤดูร้อน 
 2. งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กับงำนควำมร่วมมือ ติดต่อประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือกับ
สถำนประกอบกำรโดยลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพื่อจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีและส่งนักเรียน 
นักศึกษำฝึกงำน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีสำมำรถรับนักเรียน และกำรฝึกงำนของนักเรียน – นักศึกษำ ได้
อย่ำงแน่นอน จ ำนวน  563 แห่ง ตลอดปีกำรศึกษำ  2553  โดยแบ่งออกเป็น 

   ภำคเรียนท่ี  1     จ ำนวน    210    แห่ง 
   ภำคเรียนท่ี  2     จ ำนวน    228    แห่ง 
   ภำคเรียนท่ี  3 (ภำคฤดูร้อน) จ ำนวน    138    แห่ง 
    รวม      576    แห่ง 

2. ปีกำรศึกษำ 2553 มีสถำนประกอบกำรจ ำนวน 32 แห่งเข้ำร่วมพิธีลงนำมและเชิดชูเกียรติ เป็น
กำรให้ควำมร่วมมือของสถำนประกอบกำรท่ีตกลงในควำมร่วมมือท่ีจะรับนักศึกษำฝึกงำนและ
ถ่ำยทอดวิทยำกำรให้กับวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 

 
สัมฤทธิ์ผล 
         จำกปีกำรศึกษำ  2553  พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วม จ ำนวน 576 แห่ง โดยผ่ำนเกณฑ์
ท่ีก ำหนดอยู่ในระดับ เกณฑ์ดี 
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ตัวบ่งชี้  25 จ ำนวนคน – ช่ัวโมงของผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วม                
ในกำรพัฒนำผู้เรียน 

 
แนวทางการด าเนินการ 
  วิทยำลัยฯ มีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลท่ีแสดงควำมตระหนัก กำรปฏิบัติและควำมส ำเร็จ จำก
กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  โดยจัดให้มีกิจกรรม / งำน / โครงกำรท่ีด ำเนินกำรเพื่อน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ มี
กำรช้ีแนะให้ค ำแนะน ำแต่ละสำขำวิชำให้มีกำรจัดเชิญผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับสำขำงำนของผู้เรียน
มำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน 
  วิทยำลัยฯ ได้เชิญผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคธุรกิจ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชำญท่ีเป็นบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ  มำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน นอกจำกนี้ยังได้น ำผู้เรียนไปศึกษำดูงำน 
ตำมสถำนประกอบกำรและชุมชน ท ำให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จริง 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำขำต่ำง ๆ  โดยตรง 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
สัมฤทธิ์ผล 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชำญ และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนไม่น้อยกว่ำ  1 คน/ 
2 ช่ัวโมง  ต่อภำคเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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แบบสรุปจ านวนผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 
ภาคเรียนที่ 1 / 2553 จ ำนวนสำขำงำนท่ีมี ผู้เ ช่ียวชำญฯ ร่วมพัฒนำผู้เรียนมีจ ำนวน  12  สำขำวิชำ             

คิดเป็นร้อยละ  100 
 
ภาคเรียนท่ี 2 / 2553 จ ำนวนสำขำงำนท่ีมี ผู้เ ช่ียวชำญฯ ร่วมพัฒนำผู้เรียนมีจ ำนวน  12  สำขำวิชำ             

คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 สรุปได้ว่า  ตัวบ่งช้ีท่ี 25  จ ำนวนผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำผู้เรียนไม่น้อยกว่ำ 1 คน / 2 ช่ัวโมง ต่อภำคเรียน ของปีกำรศึกษำ 2553  คิดเป็นร้อยละ 100 
อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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แบบสรุปจ านวนผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา 2553 

ท่ี 
สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชื่อโครงการ ชื่อ - วิทยากร 

ภาคเรียนที่ 
1/2553 จ านวน

ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 
1/2553 จ านวน

ชั่วโมง 

ตลอดปี       
การศึกษา 2553 

1 สำขำวิชำ
เครื่องกล 

เทคโนโลยีรถยนต์ 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

นำยสมยศ  ปลื้มจิต 
คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พ่ึงธรรมจิตต์ 

3 
2 
 

 
 
2 

 

2 สำขำวิชำ
เครื่องมือกลฯ 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พ่ึงธรรมจิตต์ 

2  
2 

 

3 สำขำวิชำโลหะ
กำร 

กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

นำงจิรำภรณ์  วงศำโรจน์ 
บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ ไพรส์ จ ำกัด 
คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พ่ึงธรรมจิตต์ 

64 
8 
2 

 
 
 
2 

 

4 สำขำงำนไฟฟ้ำ
ก ำลัง 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
บรรยำยพิเศษวิชำ  นิวเมดิส์ 
บรรยำยพิเศษวิชำ  กฎหมำยแรงงำน 
บรรยำยพิเศษวิชำ  กำรปรับปรุงหม้อแปลง 
บรรยำยพิเศษวิชำ  ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ 
บรรยำยพิเศษวิชำ  ระบบควบคุมในงำนอุตสำหกรรม 
 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พ่ึงธรรมจิตต์ 
นำยไชยวัฒน์  ชูเทพ 
นำยรัชติช  ศรเดช 
นำยศุภมิตร  ลิขนะจุล 
บริษัท โรเบริ์ดบ๊อช. 
นำยวิชิต  หมั่นทวี 

2  
2 
4 
4 
4 
4 
4 
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ท่ี สาขางาน ชื่อโครงการ ชื่อ - วิทยากร ภาคเรียนที่ 
1/2553 จ านวน

ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 
1/2553 จ านวน

ชั่วโมง 

ตลอดปี       
การศึกษา 2553 

5 สำขำงำน

อิเล็กทรอนิกส์ 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 

2 
 

 
2 

 

6 สำขำงำน

สถำปัตยกรรม 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 

2  
2 

 

7 สำขำงำน

ก่อสร้ำง 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 

2  
2 

 

8 สำขำวิชำ

เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 

2  
2 

 

9 สำขำงำนกำร
บัญช ี

บรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับ “กำรประกอบธุรกิจเชิง
ปฏิบัติกำร” 
กำรท ำวิจัย 5 บท 
กฎหมำยพำณิชย์เพื่อกำรประกอบธุรกิจ 
กำรเขียนแผนธุรกิจ 
กำรประกอบธุรกิจเชิงปฏิบัติกำร 
กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณสุมณฑำ  ชมสุวรรณ 
 
คุณศรำยุทธ  ทองอุทัย 
คุณฉำมฉันท์  ล้อพูลศรี 
คุณอดิศักดิ์  จิระวุฒิพงศ์ 
คุณบุษกร  แสงสุขเอี่ยม 
คุณสริยำ  อจลพงศ์ 
คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 

8 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
8 
16 
8 
8 
8 

 
2 
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ท่ี สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชื่อโครงการ ชื่อ - วิทยากร ภาคเรียนที่ 
1/2553 จ านวน

ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 
1/2553 จ านวน

ชั่วโมง 

ตลอดปี       
การศึกษา 2553 

10 สำขำงำนกำร
ขำย/

กำรตลำด 

บรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับ “กำรประกอบธุรกิจเชิง
ปฏิบัติกำร” 
กำรท ำวิจัย 5 บท 
กฎหมำยพำณิชย์เพื่อกำรประกอบธุรกิจ 
กำรเขียนแผนธุรกิจ 
กำรประกอบธุรกิจเชิงปฏิบัติกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณสุมณฑำ  ชมสุวรรณ 
 
คุณศรำยุทธ  ทองอุทัย 
คุณฉำมฉันท์  ล้อพูลศรี 
คุณอดิศักดิ์  จิระวุฒิพงศ์ 
คุณบุษกร  แสงสุขเอี่ยม 
คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 

8 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
8 
16 
8 
8 
2 

 

11 สำขำงำนกำร
เลขำนุกำร 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 

2  
2 

 

12 สำขำงำน
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
ศึกษำดูงำน 
ศึกษำดูงำน 

คุณปัญญำ  อิ่มใจ 
คุณบุญเตือน  พึ่งธรรมจิตต์ 
คณะวิทยำกร  Commert 
คณะวิทยำกร  Sipa 

2 
 
6 
6 

 
2 

 

                                     รวม 127 140        100% 
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ตัวบ่งชี้ที่ 26  อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำท่ีมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยฯ บริหำรจัดกำรด้ำนผู้สอน  ได้แก่  ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร และครู
อัตรำจ้ำง  ท่ีมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมวุฒิมีควำมช ำนำญ มีทักษะและประสบกำรณ์มำเป็นผู้สอนประจ ำ  
ในกำรรับบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติหน้ำท่ีผู้สอน  มีกำรจัดท ำประกำศรับสมัครตำมสำขำวิชำท่ีต้องกำรพร้อมส่งไป
ยังหน่วยงำนต่ำงๆ  เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์จ ำนวน  17  แห่ง  ตรวจสอบคุณวุฒิให้ตรงตำมควำมช ำนำญ 
และประสบกำรณ์ในด้ำนวิชำชีพต่ำงๆ  ในปีกำรศึกษำ  2553  จัดให้มีผู้สอนท่ีเป็นข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  
พนักงำนรำชกำร  และครูอัตรำจ้ำงหรือครูพิเศษ  ซึ่งมีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ  เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนได้มำกท่ีสุด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในแต่ละสำขำวิชำมีครูผู้สอนประจ ำท่ีมีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ  เพียงพอต่อผู้เรียนตรงตำมเกณฑ์ 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เรียนมีครูผู้สอนประจ ำท่ีมีคุณวุฒิตรงตำมวิชำชีพเพียงพอต่อผู้เรียนคิดเป็นร้อยละในสำขำวิชำ
และสำขำงำนได้ตำมเกณฑ์ในแต่ละสำขำวิชำ ผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรียนไม่เกิน  35  คน   
 ในระดับ ปวช.  จ ำนวน  11   สำขำงำน  คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์ ดี   
 ในระดับ ปวส.  จ ำนวน  10   สำขำงำน  คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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สรุปอัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา                               
 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2553 

 
สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้สอน อัตราส่วน 

ระดับ  ปวช. 
สำขำวิชำเครื่องกล                             331 19 1:18 
สำขำวิชำเครื่องมือกล ฯ 316 19 1:17 
สำขำวิชำโลหะกำร                                152 15 1:11 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง  249 17 1:15 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์                                                   318 21 1:16 
สำขำงำนกำรก่อสร้ำง                                                       67 10 1:7 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม                                                   57 8 1:8 
สำขำงำนกำรบัญชี                                             479 20 1:24 
สำขำงำนกำรขำย  267 12 1:23 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร                                                        168 8 1:21 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                           352 12 1:30 

รวม 2,756 161 1:18 
ระดับ  ปวส. 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 79 9 1:9 
สำขำงำนเครื่องมือกล 81 9 1:9 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 37 5 1:8 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 47 6 1:8 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 81 10 1:9 
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 11 3 1:4 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                      70 4 1:18 
สำขำงำนกำรบัญชี 86 7 1:13 
สำขำงำนกำรตลำด 71 5 1:15 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 64 6 1:11 

รวม 627 64 1:10 
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ตัวบ่งชี้ที่ 27  อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำต่อผู้เรียน 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรจัดครูผู้สอนประจ ำ  ท่ีเป็นข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  
และครูอัตรำจ้ำง  ท่ีท ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน  ท้ังด้ำนวิชำชีพและวิชำพื้นฐำน  ได้
เพียงพอกับควำมต้องกำรสอดคล้องกับจ ำนวนผู้เรียน  เพื่อให้ผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมดูแลผู้เรียนได้ท่ัวถึง  
และจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยฯ มีครูผู้สอนท่ีเป็นข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูพิเศษ  ท้ังด้ำน
วิชำชีพ  และวิชำพื้นฐำน  ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรเป็นไปตำมเกณฑ์  มีจ ำนวนครูต่อผู้เรียน  ดังนี้ 
 ในระดับ  ปวช  จ ำนวนผู้เรียน  2,756  คน  จ ำนวนครู  433  คน  เฉล่ียอัตรำส่วนผู้สอนประจ ำ
ต่อผู้เรียนระดับ ปวช.  ท้ังหมด  ครู 1 คน  ต่อผู้เรียน  7  คน 
 ในระดับ  ปวส  จ ำนวนผู้เรียน  627  คน  จ ำนวนครู  344  คน  เฉล่ียอัตรำส่วนผู้สอนประจ ำ
ต่อผู้เรียนระดับ ปวส.  ท้ังหมด  ครู 1 คน  ต่อผู้เรียน  2  คน 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ครูผู้สอนประจ ำต่อผู้เรียน เป็นไปตำมเกณฑ์  ผู้สอน  1  คน  ต่อผู้เรียนน้อยกว่ำ  25  คน  อยู่ใน
เกณฑ์  ดี 
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สรุปอัตราส่วนของผู้สอนประจ าด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา                               
 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2553 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้สอน อัตราส่วน 
ระดับ  ปวช. 
สำขำวิชำเครื่องกล                             331 46 1:8 
สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 316 46 1:7 
สำขำวิชำโลหะกำร                                152 42 1:4 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง  249 44 1:6 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์                                                   318 48 1:7 
สำขำงำนกำรก่อสร้ำง                                                       67 37 1:2 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม                                                   57 35 1:2 
สำขำงำนกำรบัญชี                                             479 37 1:13 
สำขำงำนกำรขำย  267 33 1:8 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร                                                        168 32 1:6 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                           352 33 1:11 

รวม 2,756 433 1:7 
ระดับ  ปวส. 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 79 40 1:2 
สำขำงำนเครื่องมือกล 81 40 1:2 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 37 36 1:1 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 47 38 1:2 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 81 42 1:2 
สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 11 4 1:3 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                      70 31 1:3 
สำขำงำนกำรบัญชี 86 47 1:2 
สำขำงำนกำรตลำด 71 33 1:3 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 64 33 1:2 

รวม 627 344 1:2 
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มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่28   จ ำนวนครั้งของกำรจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำ 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้แต่งต้ังครูผู้สอนให้ท ำหน้ำท่ีอำจำรย์ท่ีปรึกษำรับผิดชอบ ดูแลผู้เรียนอย่ำงน้อยคนละ 
1 ห้องเรียน  โดยอำจำรย์ท่ีปรึกษำจะท ำหน้ำท่ีดูแลให้ค ำปรึกษำผู้เรียนด้ำนกำรเรียน   ควำมประพฤติ 
ประสำนงำนกับผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน      โดยครูอำจำรย์ท่ีปรึกษำจะพบผู้เรียนทุกเช้ำ 
เมื่อผู้เรียนเข้ำแถวหน้ำเสำธงเพื่อตรวจกำรแต่งกำยให้ถูกระเบียบ   ดูแลสอบถำมทุกข์สุข   เช็คช่ือเข้ำแถว ฟัง
กำรอบรม     นอกจำกนี้อำจำรย์ท่ีปรึกษำจะพบผู้เรียนเพื่อแจ้งข่ำวสำร      อบรมคุณธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 อำจำรย์ที่ปรึกษำดูแลเอำใจใส่ผู้เรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกคนพบผู้เรียนในควำม
รับผิดชอบมำกกว่ำ 1 ครั้งต่อสัปดำห์ หรือมำกกว่ำ 26 ครั้งต่อป ี โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะแจ้งข่ำวสำรข้อมูล
รวมถึงกฎระเบียบต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ และให้ค ำปรึกษำ ว่ำกล่ำวตักเตือนในส่ิงท่ีถูกต้องให้กับ นักเรียน – 
นักศึกษำ 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 จ ำนวนครั้งของกำรจัดให้ผู้เรียนพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 มำกกว่ำ 1 ครั้ง
ต่อสัปดำห์ หรือมำกกว่ำ 26 ครั้งต่อปี  อยู่ในระดับ ดี 
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บันทึกการจัดท ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

แบบบันทึกจ านวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชา สาขางาน ปีการศึกษา 2553/คร้ัง 
เคร่ืองกล ยำนยนต์ 28 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง เครื่องมือกล 24 
โลหะการ เชื่อมโลหะ 18 
การก่อสร้าง ก่อสร้ำง 28 

สถำปัตยกรรม 27 
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ ไฟฟ้ำก ำลัง 30 

อิเล็กทรอนิกส์ 29 
พณิชยการ กำรบัญชี 22 

กำรขำย 29 
กำรเลขำนุกำร 30 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 

รวมเฉลี่ย 24 
 
 

จ านวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา สาขางาน ปีการศึกษา 2553/คร้ัง 
เคร่ืองกล เทคนิคยำนยนต์ 31 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 31 
เทคนิคโลหะการ เทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 27 
ไฟฟ้าก าลัง ติดต้ังไฟฟ้ำ 31 

เครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ 31 
อิเล็กทรอนิกส ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 

โทรคมนำคม 29 
ก่อสร้าง เทคนิคกำรก่อสร้ำง 28 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 29 
พณิชยการ กำรบัญชี 34 

กำรตลำด 32 
กำรพัฒนำเว็บเพจ 35 

รวมเฉลี่ย 31 
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ตัวบ่งชี้ที ่29   จ ำนวนครั้งของกำรจัดบริกำร ตรวจสำรเสพติดให้กับผู้เรียน 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดตรวจสุขภำพ และสำรเสพติดให้กับผู้เรียน
ท้ังหมดในสถำนศึกษำ ครูอำจำรย์ที่ปรึกษำ หัวหน้ำแผนก ดูแลตรวจสอบผู้เรียนอย่ำงเอำใจใส่ ตรวจสอบคัด
กรองผู้เรียนในควำมรับผิดชอบเพื่อให้สถำนศึกษำปลอดจำกยำเสพติด 
 
ผลการด าเนินงาน 
  วิทยำลัยตรวจสุขภำพและสำรเสพติด ปีละ 1 ครั้ง  
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผู้เรียนได้รับตรวจสำรเสพติดคน จ ำนวน 1 ครั้งต่อปี จ ำนวนผู้ได้รับกำรตรวจ 2,734 คนคิดเป็นร้อยละ 
80.82 อยู่ในเกณฑ์ พอใช ้

ตารางสรุปผลการตรวจปัสสาวะนักเรียน ก่อนเขา้เรียน  ปีการศึกษา 2553 
สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน

นักเรียน 
จ านวนที่

ตรวจ 
ผลที่ตรวจ จ านวนที่

ตรวจ 
ตรวจเพิ่ม จ านวน 

ผลบวก  ผลลบ ผลบวก ผลลบ รวม ร้อยละ 

สำขำวิชำเครื่องกล 410 318 318 - - - - 318 77.56 
สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ 397 329 329 - - - - 329 82.87 
สำขำวิชำโลหะกำร 189 134 134 - - - - 134 70.90 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 296 254 254 - - - - 254 85.81 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 399 324 324 - - - - 324 81.20 
สำขำงำนก่อสร้ำง 78 63 63 - - - - 63 80.77 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 57 44 44 - - - - 44 77.19 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

70 67 67 - - - - 67 95.71 

สำขำงำนกำรบัญชี 565 437 437 - - - - 437 77.35 
สำขำงำนกำรขำย/
กำรตลำด 

338 236 236 - - - - 236 69.82 

สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 168 146 146 - - - - 146 86.90 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 416 382 382 - - - - 382 91.83 

รวม 3,383 2,734 2,734 - - - - 2,734 80.82 

หมายเหตุ นักศึกษำท่ีไม่รับกำรตรวจเนื่องจำกหยุดเรียนเป็นเวลำงำนและนักศึกษำออกฝึกงำน 
(ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน  ณ  วันที่  3  มกราคม 2554) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 
 
วิธีด าเนินการ 
     วิทยำลัยได้มอบหมำยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ  ท ำหน้ำท่ีติดตำมผู้เรียนเมื่อขำดเรียน  โดยอำจำรย์ผู้สอน 
จะบันทึกกำรเข้ำเรียนของผู้เรียน  ห้วหน้ำช้ันจะน ำไปให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำตรวจและเซ็นช่ือ  หำกผู้เรียนขำด
เกินก ำหนดจะติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครอง   โดยผ่ำนงำนทะเบียนเพื่อติดตำมผู้เรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนท่ีมีปัญหำเรื่องกำรเรียน  กำรเงิน  หรือปัญหำอื่น ๆ  มักได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำในกำรประสำนงำนแก้ปัญหำต่ำง ๆ  ถึงแม้ครูผู้สอนจะเอำใจใส่ติดตำม  แต่ผู้เรียนมักออกกลำงคัน
ตลอดเวลำ  เนื่องจำกผู้เรียนบำงส่วนไม่ได้เรียนในสำขำท่ีต้องกำรอำจเรียนตำมใจผู้ปกครอง  หรือตำมเพื่อนจึง
ท ำให้ผู้เรียนออกกลำงคันเสมอ  ดังนี้ 

 
สัมฤทธิ์ผล 

ผู้เรียนออกกลำงคัน  เมื่อเทียบกับแรกเข้ำระดับ  ปวช.  จ ำนวน...........1,477............  คน 
ระดับ  ปวช.  จ ำนวน...........1,477............  คน ร้อยละ...........37.61%............ 
ระดับ ปวส.  จ ำนวน..................75...........  คน  รอ้ยละ ..........11.36%..........  
 ในภำพรวม ออกกลำงคันจ ำนวน......1,552....  คน  ร้อยละ.................33.83%............  อยู่ในเกณฑ์  พอใช ้

ตารางสรุปข้อมูล  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2553 

ระดับ 
จ านวน 
นักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

รวม 
จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 
พ้นสภาพ ลาออก 

ปวช. 3,927 1,326 151 1,477 37.61 

ปวส. 660 69 6 75 11.36 

รวม 4,587 1,395 157 1,552 33.83 
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ตารางข้อมูล  ร้อยละของผู้เรียนทีอ่อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ระดับ ปวช.1 รหัส 53 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน 
นักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

รวม 
จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

พ้น
สภาพ 

ลาออก 

ช่ำงอุตสำหกรรม เครื่องกล ยำนยนต์ 165 52 5 57 34.55 

  เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง เครื่องมือกล 156 51 3 54 34.62 

  โลหะกำร เชื่อมโลหะ 121 78 5 83 68.60 

  ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำก ำลัง 119 34 5 39 32.77 

  ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 152 42 3 45 29.61 

  กำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำง 40 14 1 15 37.50 

  กำรก่อสร้ำง สถำปัตยกรรม 39 19 2 21 53.85 

  รวม ช่างอุตสาหกรรม 792 290 24 314 39.65 

พณิชยกรรม พณิชยกำร กำรบัญชี 210 42 4 46 21.90 

  พณิชยกำร กำรขำย 119 42 6 48 40.34 

  พณิชยกำร กำรเลขำนุกำร 77 29 1 30 38.96 

  พณิชยกำร คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

156 31 4 35 22.44 

  รวม พาณิชยกรรม 562 144 15 159 28.29 

รวม ระดับ ปวช.1 1,354 434 39 473 34.93 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนนักศึกษาหลังจากตัดยอดผู้ไม่มีหลักฐานเอกสารการศึกษา 
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ตารางข้อมูล  ร้อยละของผู้เรียนทีอ่อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ระดับ ปวช.2 รหัส 52 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน 
นักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

รวม 
จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

พ้น
สภาพ 

ลาออก 

ช่ำงอุตสำหกรรม เครื่องกล ยำนยนต์ 164 72 6 78 47.56 

  เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง เครื่องมือกล 155 52 8 60 38.71 

  โลหะกำร เชื่อมโลหะ 107 69 10 79 73.83 

  ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำก ำลัง 119 45 6 51 42.86 

  ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 152 56 7 63 41.45 

  กำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำง 24 9 0 9 37.50 

  กำรก่อสร้ำง สถำปัตยกรรม 38 25 0 25 65.79 

  รวม ช่างอุตสาหกรรม 759 328 37 365 48.09 

พณิชยกรรม พณิชยกำร กำรบัญชี 207 37 7 44 21.26 

  พณิชยกำร กำรขำย 128 43 4 47 36.72 

  พณิชยกำร กำรเลขำนุกำร 80 20 3 23 28.75 

  พณิชยกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 158 32 8 40 25.32 

  รวม พาณิชยกรรม 573 132 22 154 26.88 

รวม ระดับ ปวช.2 1,332 460 59 519 38.96 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนนักศึกษาหลังจากตัดยอดผู้ไม่มีหลักฐานเอกสารการศึกษา 
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ตารางข้อมูล  ร้อยละของผู้เรียนทีอ่อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ระดับ ปวช.3 รหัส 51 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน 
นักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

รวม 
จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

พ้น
สภาพ 

ลาออก 

ช่ำงอุตสำหกรรม เครื่องกล ยำนยนต์ 161 64 12 76 47.20 

  เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง เครื่องมือกล 157 71 3 74 47.13 

  โลหะกำร เชื่อมโลหะ 99 54 8 62 62.63 

  ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำก ำลัง 126 41 4 45 35.71 

  ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 163 53 4 57 34.97 

  กำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำง 31 17 0 17 54.84 

  กำรก่อสร้ำง สถำปัตยกรรม 30 18 1 19 63.33 

  รวม ช่างอุตสาหกรรม 767 318 32 350 45.63 

พณิชยกรรม พณิชยกำร กำรบัญชี 168 28 12 40 23.81 

  พณิชยกำร กำรขำย 120 35 7 42 35.00 

  พณิชยกำร กำรเลขำนุกำร 73 32 1 33 45.21 

  พณิชยกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 113 19 1 20 17.70 

  รวม พณิชยกรรม 474 114 21 135 28.48 

รวม ระดับ ปวช.3 1,241 432 53 485 39.08 

รวมผู้เรียนที่ออกกลางคัน ระดับ ปวช. 3,927 1,326 151 1,477 37.61 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนนักศึกษาหลังจากตัดยอดผู้ไม่มีหลักฐานเอกสารการศึกษา 
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ตารางข้อมูล  ร้อยละของผู้เรียนทีอ่อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ระดับ ปวส.1 รหัส 53 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน 
นักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

รวม 
จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

พ้น
สภาพ 

ลาออก 

ช่ำงอุตสำหกรรม เครื่องกล เทคนิคยำนยนต์ 39 4  4 10.26 

  เทคนิคกำรผลิต เครื่องมือกล 37 4  4 10.81 

  เทคนิคโลหะ เทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 22 1 1 2 9.09 

  ไฟฟ้ำก ำลัง เครื่องท ำควำมเย็นฯ 22 8  8 36.36 

  อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20   0 0.00 

  อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนำคม 26 5  5 19.23 

  ก่อสร้ำง เทคนิคกำรก่อสร้ำง 7     

  เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 29  1 1 3.45 

  รวม ช่างอุตสาหกรรม 202 22 2 24 11.88 

บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี 42 7  7 16.67 

  กำรตลำด กำรตลำด 31 2  2 6.45 

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนำเว็บเพจ 35   0 0.00 

  รวม บริหารธุรกิจ 108 9 0 9 8.33 

รวม ระดับ ปวส.1 310 31 2 33 10.65 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนนักศึกษาหลังจากตัดยอดผู้ไม่มีหลักฐานเอกสารการศึกษา 
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ตารางข้อมูล  ร้อยละของผู้เรียนทีอ่อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ระดับ ปวส.2 รหัส 52 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน 
นักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

รวม 
จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

พ้น
สภาพ 

ลาออก 

ช่ำงอุตสำหกรรม เครื่องกล เทคนิคยำนยนต์ 45 6  6 13.33 

  เทคนิคกำรผลิต เครื่องมือกล 45  1 1 2.22 

  เทคนิคโลหะ เทคนิคกำรเชื่อม
โลหะ 

16 2  2 12.50 

  ไฟฟ้ำก ำลัง เครื่องท ำควำมเย็นฯ 28 3  3 10.71 

  อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 2  2 10.53 

  อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนำคม 19 2  2 10.53 

  ก่อสร้ำง เทคนิคกำรก่อสร้ำง 14 10  10 71.43 

  เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

43 4  4 9.30 

  รวม ช่างอุตสาหกรรม 229 29 1 30 13.10 

บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี 48 3 1 4 8.33 

  กำรตลำด กำรตลำด 44 4 2 6 13.64 

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนำเว็บเพจ 29 2  2 6.90 

  รวม บริหารธุรกิจ 121 9 3 12 9.92 

รวม ระดับ ปวส.2 350 38 4 42 12.00 

รวมผู้เรียนที่ออกกลางคัน ระดับ ปวส. 660 69 6 75 11.36 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนนักศึกษาหลังจากตัดยอดผู้ไม่มีหลักฐานเอกสารการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 31  จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
        ท่ีดีงำมในวิชำชีพ รวมท้ังด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยมีกำรวำงแผนจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีมีควำมหลำกหลำย เพื่อพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำร
เรียนรู้ ร่ำงกำย บุคลิกภำพ คุณธรรม จริยธรรม ดังนี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
        โครงกำร / กิจกรรมท่ีวิทยำลัยจัดเพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณภำพเป็นคนเก่ง คนดีและมีควำมสุข 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 โครงกำรส่งเสริมด้ำนวิชำกำร โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  โครงกำรค่ำนิยมท่ีดี
งำมในวิชำชีพทุกสำขำวิชำด ำเนินกำรส่วนใหญ่มีกำรประเมินผลและน ำผลไปพัฒนำอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ท่ีดีงำมในวิชำชีพ 
รวมท้ังด้วนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

ท่ี สาขาวิชา/สาขางาน 
ด้าน 

วิชาการ 
จริยธรรม ค่านิยม 
ที่ดีงามในวิชาชีพ 

ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
และมนุษย์สัมพันธ์ 

จ านวน   
ประเภทกิจกรรม 

1 สำขำวิชำเครื่องกล / / / 3 ด้ำน 

2 สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ / / / 3 ด้ำน 

3 สำขำวิชำโลหะกำร / / / 3 ด้ำน 

4 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง / / / 3 ด้ำน 

5 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ / / / 3 ด้ำน 

6 สำขำงำนก่อสร้ำง / / / 3 ด้ำน 

7 สำขำงำนสถำปัตยกรรม / / / 3 ด้ำน 

8 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

/ / / 3 ด้ำน 

9 สำขำงำนกำรบัญชี / / / 3 ด้ำน 

10 สำขำงำนกำรขำย / / / 3 ด้ำน 

11 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร / / / 3 ด้ำน 

12 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / / / 3 ด้ำน 

สรุป        สาขาวิชา/สาขางาน มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน   เป็นจ านวน 12  สาขาวิชา  คิดเป็น ร้อยละ 
100  ของจ านวนสาขาวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 32  จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี 
          และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
 

วิธีการด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้วำงแผนและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่ำส่ิงแวดล้อม และสร้ำงนิสัยในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังวำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ครู อำจำรย์และผู้เรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่ำ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมมำก
ขึ้น 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ทุกสำขำวิชำได้ด ำเนินกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ครบทุกสำขำวิชำ  อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

จ ำนวนประเภทของกิจกรรม ท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

ที่ สาขางาน/สาขาวิชา วัฒนธรรม ประเพณีในสถานศึกษา วัฒนธรรม  ประเพณีนอกสถานศึกษา 
1 สำขำวิชำเครื่องกล / / 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกลฯ / / 
3 สำขำวิชำโลหะกำร / / 
4 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง / / 

5 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ / / 

6 สำขำงำนก่อสร้ำง / / 
7 สำขำงำนสถำปัตยกรรม / / 
8 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ / / 

9 สำขำงำนกำรบัญชี / / 
10 สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด / / 

11 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร / / 

12 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / / 

สรุป        สาขาวิชา /สาขางาน มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา  เป็นจ านวน 12  สาขาวิชา    คิด
เป็น ร้อยละ 100  ของจ านวนสาขาวิชา 
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มาตรฐานที่ 4  กำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที ่33   จ ำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพและฝึกทักษะวิชำชีพ 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้วำงแผน ด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงำน
ภำยนอก เกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ท้ังควำมรู้ทำงวิชำชีพ วิชำกำรและเทคโนโลยี โดยผ่ำนกิจกรรมกำรฝึกอบรม 
สอนทักษะอำชีพ สัมมนำ งำนบริกำร เป็นกรรมกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยได้วำงแผน จัดท ำโครงกำรกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ครบถ้วนตำม 
พันธกิจ ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนและตำมกำรเชิญขององค์กร หรือชุมชน โดยน ำควำมรู้ท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชนและจำกกำรศึกษำวิจัย  
 

สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยำลัยจัดกิจกรรมบริกำรแก่ชุมชนจ ำนวน 12   โครงกำร มีกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอน  น ำผลงำน
สร้ำงสรรค์กำรวิจัยให้บริกำรแก่ชุมชน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 2553 

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33 

ที่ ชื่อกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณที่ใช้ รายงานการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

1 โครงกำรให้องคค์วำมรู้เก่ียวกับกำรใช้
โปรแกรมส ำเรจ็รูปทำงกำรบัญช ี(12 ก.พ.
53)* 

54             4,600  /    

2 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 
2553 จ ำนวน 4 ศูนย์     ( มิ.ย. - ก.ค. 53 ) 
- อบต.คลองมะเด่ือ 
- เทศบำลต ำบลท่ำจีน 
- เทศบำลต ำบลสวนหลวง 
- เทศบำลต ำบลบำงหญ้ำแพรก 

 
 
 

101 
202 
193 
323 

 
       
 

1,180,000  
  
  
  

 
 
 
/ 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
/ 

  
  
  
  
  

3 โครงกำรอบรมนวดไทยสัปปำยะและคอร์ส
เจ้ำสำว ( 2 - 18 ส.ค. 53 )* 

27            39,400  /    

4 โครงกำร สอนประกอบคอมพิวเตอร์ ชุดสื่อ
ไทย เรียน ฝึก ประกอบคอมพิวเตอร์ ให้กับ
ประชำชนชำวจังหวัดสมุทรสำคร (29 ส.ค. 
53)* 

72             7,000  /    

5 โครงกำรให้องคค์วำมรู้เก่ียวกับกำรประกอบ
ธุรกิจธนำคำร (7 - 10 ก.ย.53)* 

11              110,000 /    

6 โครงกำรปฏิบัติกำรงำนติดต้ังประตูม้วน
ระบบอัตโนมัติ (10 - 11 ก.ย. 53 )* 

23            55,000  /    

7 โครงกำรหลักสูตรระยะสั้นอำชีวศึกษำสร้ำง
อำชีพเพ่ือชุมชน (108 อำชีพ)   ณ โรง
อำหำร วท.สค. ( 11 - 12 ก.ย. 53 )*  

463            62,630  /    

8 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลปีใหม ่ ธ.ค. 53 - ม.ค. 54 )** 

138            47,900  /  งปม.ขนส่ง
ทำงบก 

9 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้องคค์วำมรู้
เก่ียวกับกำรเขียนแผนธุรกิจและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (22 ม.ค. 54) * 

130             5,600  /    
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โครงกำรที่ใหค้วำมรู้ทำงวิชำชีพ    มีจ ำนวน 10 โครงกำร 
โครงกำรที่ให้กำรบริกำร             มีจ ำนวน 2 โครงกำร  
หมำยเหตุ  * หมำยถึง กำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำชีพ 
              ** หมำยถึงกำรให้บริกำร 
              ***  หมำยถึง กำรใช้ควำมรูทำงด้ำนวิชำชีพ และกำรให้บริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 2553 

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33 

10 โครงกำรเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่อง กำร
สร้ำงแอพพลิเคชั่นด้วย PHP & MySQL (27 
ม.ค.54)* 

72             3,600  /     

11 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 
2554จ ำนวน 4 ศูนย์ ( 5-27 ม.ีค. 54 )** 
- อบต.บำงกระเจ้ำ 
- อบต.บำงโทรัด 
- อบต.โคกขำม 
- อบต.คอกกระบือ 

 
 
 

203 
65 
160 
209 

      
 
 
 

 634,677  
  

  
  
  
  

 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

  
  
  
  

12 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลสงกรำนต์  (21 มีค. - 17เม.ย.54)** 

138            40,100    / งปม.ขนส่งทำง
บก 

  รวมทั้งสิ้น      2,584        2,150,407       
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ตัวบ่งชี้ที่  34  ร้อยละของงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพ  และฝึกทักษะวิชำชีพ
ต่องบด ำเนินกำร 

 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยฯ ได้จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบริกำรวิชำชีพแก่ชุนชมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของ
วิทยำลัยฯ อย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนกำรบริกำรวิชำชีพที่ก ำหนด  12  รำยกำร 
 
ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยฯ จัดสรรงบประมำณบริกำรชุมชน  จ ำนวน  2,150,407  บำท 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 งบประมำณสนับสนุน  2,150,407    บำท  คิดเป็นร้อยละ 3.10  ต่องบประมำณด ำเนินกำรท้ังหมด  
69,446,046.82 บำท  อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

แบบบันทึกโครงการที่สถานศึกษาให้บริการประชาชน ประจ าปีการศึกษา 2553 
กิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพ ฝึกทักษะ

วิชาชีพ 
งบประมาณ ร้อยละต่อ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

โครงกำรให้องคค์วำมรู้เก่ียวกับกำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญช ี(12 ก.พ.53) 

  4,600 0.01 

โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix 
it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 2553 จ ำนวน 4 
ศูนย์     ( มิ.ย. - ก.ค. 53 ) 
- อบต.คลองมะเด่ือ 
- เทศบำลต ำบลท่ำจีน 
- เทศบำลต ำบลสวนหลวง 
- เทศบำลต ำบลบำงหญ้ำแพรก 

  1,180,000 
 
 
 

1.70 

โครงกำรอบรมนวดไทยสัปปำยะและคอร์สเจ้ำสำว  
( 2 - 18 ส.ค. 53 ) 

  39,400 0.06 

โครงกำร สอนประกอบคอมพิวเตอร์ ชุดสื่อไทย 
เรียน ฝึก ประกอบคอมพิวเตอร์ ให้กับประชำชน
ชำวจังหวัดสมุทรสำคร (29 ส.ค. 53) 

  7,000 0.01 
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แบบบันทึกโครงการที่สถานศึกษาให้บริการประชาชน ประจ าปีการศึกษา 2553 
กิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพ ฝึกทักษะ

วิชาชีพ 
งบประมาณ ร้อยละต่อ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

โครงกำรให้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบ
ธุรกิจธนำคำร (7 - 10 ก.ย.53) 

  110,000 0.00 

โครงกำรปฏิบัติกำรงำนติดต้ังประตูม้วน
ระบบอัตโนมัติ (10 - 11 ก.ย. 53 ) 

  55,000 0.08 

โครงกำรหลักสูตรระยะส้ันอำชีวศึกษำสร้ำง
อำชีพเพื่อชุมชน (108 อำชีพ)   ณ โรงอำหำร 
วท.สค. ( 11 - 12 ก.ย. 53 ) 

  62,630 0.09 

โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลปีใหม่  ธ.ค. 53 - ม.ค. 54 ) 

  47,900 0.07 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้องค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเขียนแผนธุรกิจและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (22 ม.ค. 54) 

  5,600 0.01 

โครงกำรเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่อง กำร
สร้ำงแอพพลิเคช่ันด้วย PHP & MySQL (27 

ม.ค.54) 

  3,600 0.01 

โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 
2554จ ำนวน 4 ศูนย์ ( 5-27 มี.ค. 54 ) 
- อบต.บำงกระเจ้ำ 

- อบต.บำงโทรัด 

- อบต.โคกขำม 

- อบต.คอกกระบือ 

  634,677 
 

0.91 

โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลสงกรำนต์  (21 มีค. - 17เม.ย.54) 

  40,100 0.06 

รวมทั้งสิ้น    2,150,407  3.10 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและกำรวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที ่35  จ ำนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำน 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำนวัตกรรม 
โครงงำน งำนวิจัยในช้ันเรียน วิจัยสถำบัน กำรประเมินผล โดยจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง  ในปีกำรศึกษำ 2553 
จัดอบรม กำรวิจัยในช้ันเรียน และกำรน ำเสนอผลงำน วิจัยในช้ันเรียน จัดอบรมกำรจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน 
E-Book  E-leaning อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ครู อำจำรย์ และผู้เรียนสำมำรถจัดท ำผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน ซึ่ง
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   กำรประกอบอำชีพและพัฒนำชุมชน    ประเทศและน ำไปสู่
กำรแข่งขันได้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งมีผลงำนของครู และผู้เรียนแยกตำมสำขำดังนี้ 
 

สรุป ผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  วิจัย  ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา  2553 

สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผลงาน หมำย

เหตุ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน รวม 
เครื่องกล ยำนยนต์  23   23  
เครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ำรุง 

เครื่องมือกล 
 

16   16  

โลหะกำร เชื่อมโลหะ  10   10  
ไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ำก ำลัง  14   14  

   44 อิเล็กทรอนิกส์  30   30 

กำรก่อสร้ำง 
ก่อสร้ำง  5   5  

  8 สถำปัตยกรรม  3   3 
พณิชยกำร กำรบัญชี    23 23  
 กำรขำย    16 16  
 กำรเลขำนุกำร   4  4  
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17    17  

รวมทั้งหมด 17 101 4 39 161  
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สรุป ผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  วิจัย  ระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา  2553 

สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผลงาน หมำยเหตุ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน รวม 
เครื่องกล เทคนิคยำนยนต์  9   9  
เทคนิคกำรผลิต เครื่องมือกล  8   8  
โลหะกำร เทคนิคโลหะ  5   5  
ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง  1   1  

ไฟฟ้ำก ำลัง 
ติดต้ังไฟฟ้ำและเครื่องท ำควำม
เย็นและเครื่องปรับอำกำศ 

 5   5 5 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบโทรคมนำคมและเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

 8   8 8 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 13    13  

พณิชยกำร กำรบัญชี    9 9  
 กำรตลำด    9 9  
 กำรพัฒนำเว็บเพจ 8    8  

รวมทั้งหมด 21 36  18 75  
 

 

สัมฤทธิ์ผล 
 ครูผู้สอนและผู้เรียนมีผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน 
  ระดับช้ัน ปวช.  1  เรื่อง / ภำคเรียน ครบทุกสำขำวิชำ 
  ระดับช้ัน ปวส.  4  เรื่อง / ภำคเรียน ครบ 7 สำขำวิชำ  
 คิดเป็น ร้อยละ 86 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  
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ตัวบ่งชี้ที่ 36  จ ำนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน ท่ีมีประโยชน์ทำงวิชำชีพและ/หรือได้รับ 
         กำรเผยแพร่ระดับชำติ 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครสนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษำ จัดท ำผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งำนวิจัย และโครงงำน อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้เผยแพร่ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนในท้องถิ่นในกำรขอควำมช่วยเหลือด้ำน
วิทยำกร นักเรียน นักศึกษำมีกำรจัดท ำผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผลงำนได้รับกำรเผยแพร่และได้น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น และน ำไปใช้ประโยชน์ใน
สถำนศึกษำ และ/หรือได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติจ ำนวน 13 ช้ินงำน อยู่ในระดับดี 
 

ตารางสรุปจ านวนคร้ัง และช่องทางการเผยแพร่ในระดับชาติ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน 

ปีการศึกษา  2553 
ที่ ช่องทางการเผยแพร ่ จ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
1 นิทรรศกำรประจ ำป ี 1  
2 เว็บไซต์ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 1  
3 ประกวดระดับภำค 7  
4 ประกวดระดับประเทศ 13  
5 วำรสำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 1  
6 น ำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 1  

รวม 24  
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ตัวบ่งชี้ที่  37    ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรสร้ำง  พัฒนำ  และเผยแพร่  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งำนวิจัยและโครงงำนต่องบด ำเนินกำร 

 

วิธีด าเนินการ 
                    วิทยำลัยให้กำรสนับสนุนครู  อำจำรย์  และผู้เรียนจัดท ำผลงำน  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งำนวิจัย  และโครงงำนโดยจัดสรรงบประมำณสนับสนุนดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
                    วิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณส ำหรับจัดท ำผลงำนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งำนวิจัย และ
โครงงำนอย่ำงพอเพียง 
 

สัทฤทธิ์ผล 
                     งบประมำณสนับสนุน   จ ำนวน    1,701,126.35   บำท     คิดเป็น   2.45      ของ
งบประมำณด ำเนินกำรอยู่ในเกณฑ์    ดี 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
งบประมาณโครงการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ 

มีงบประมาณต่อ ร้อยละต่อ 

งบด าเนินการ งบด าเนินการ 

สำขำวิชำเครื่องกล 177,345.00 69,446,046.82  0.26 

สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 105700.00  69,446,046.82  0.15 

สำขำวิชำโลหะกำร 128,500.00 69,446,046.82  0.19 

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 405,675.00  69,446,046.82  0.58 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 451,362.00  69,446,046.82  0.65 

สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 18,900.00 69,446,046.82  0.03 

สำขำงำนสถำปัตยกรรม 3,090.00 69,446,046.82  0.00 

สำขำวิชำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 25,160.00 69,446,046.82  0.04 

สำขำงำนกำรบัญชี 49,131.00 69,446,046.82  0.07 

สำขำงำนกำรขำย 38,760.00 69,446,046.82  0.06 

สำขำงำนเลขำนุกำร 2,950.00 69,446,046.82  0.00 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50,250.00 69,446,046.82  0.07 

เคร่ืองอบปลำสลิดพลังงำนแสงอำทิตย์ 150,000.00 69,446,046.82 0.22 

หุ่นยนต์กู้ภัย 95,000.00 69,446,046.82  0.14 
รวม 1,701,823.00 69,446,046.82  2.45 

หมำยเหตุ  งบด ำเนินกำรรวมค่ำเสื่อมรำคำไว้เรียบร้อย   
 



114 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 38  จ ำนวนครั้งและช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและ 
โครงงำน 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้จัดกำรเผยแพร่ข้อมูล  ข่ำวสำร  เกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งำนวิจัย  และ
โครงงำน  ในรูปแบบต่ำงๆ  ดังนี้  ตีพิมพ์วำรสำรของวิทยำลัย  ซึ่งเผยแพร่ไปยังชุมชน  และสถำนศึกษำ  สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำท่ัวประเทศ        หน่วยงำน    สถำนศึกษำในชุมชน  
     

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครสนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งำนวิจัยและโครงงำน ด้วยวิธีกำรจัดนิทรรศกำร วำรสำรประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และเคเบิลท้องถิ่น ฯลฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง จนได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนเป็นอย่ำงดี 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ผลงำนได้รับกำรเผยแพร่และได้น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น และน ำใช้ประโยชน์ใน
สถำนศึกษำ  เกณฑ์ ดี 
 

 
ตารางสรุปจ านวนคร้ัง  และช่องทางการเผยแพร่ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 

ปีการศึกษา 2553 
 

ที่ ช่องทางการเผยแพร ่ จ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
1 นิทรรศกำรประจ ำป ี 1  
2 เว็บไซต์ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 1  
3 ประกวดระดับภำค 1  
4 ประกวดระดับประเทศ 1  
5 วำรสำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 1  
6 น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน 1  
7 น ำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 1  
8 เผยแพร่ระดับประเทศ (ผ่ำนทำงเว็บไซต์ จด

สิทธิบัตร) 
1  

9 จัดแสดงผลงำนระดับจังหวัด 1  
รวมทั้งสิ้น 9  

รวมจ ำนวนเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม  9 ครั้ง 9 ช่องทำง 
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มาตรฐานท่ี 6 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 39  ระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และกำรมีส่วนร่วม 
                   ของประชำคมอำชีวศึกษำ ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
วิธีด าเนินงาน 
         วิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรวิทยำลัย คณะกรรมกำรกำรบริหำรสถำนศึกษำและ
คณะกรรมกำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรโดยใช้ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกภำคส่วน และบุคลำกร
ภำยนอกให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  รวมท้ังมีกำรปฏิบัติด้วยควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้เพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด 
  
ผลการด าเนินงาน 

      คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำร่วมกัน  รำยงำนผลด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่อง 

 
สัมฤทธิ์ผล    

      ระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรมีคุณภำพ ด ำเนินกำร ครบตำมข้อมูลท่ีรวบรวมได้ท้ัง  
8 ข้อ และอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที ่40  ร้อยละของบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ 
 
วิธีด าเนินการ 
 วิทยำลัยฯ โดยงำนบุคลำกรส ำรวจวุฒิกำรศึกษำและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ของผู้บริหำร  
ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูพิเศษ  มีกำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ  จรรยำบรรณวิชำชีพ  ตำมมำตรฐำนคุรุสภำ  โดยมีกำรจัดท ำโครงกำรท่ีด ำเนินกำรเพื่อน ำไปสู่
มำตรฐำนคุณภำพ เช่น  โครงกำรเชิดชูเกียรติครู  ครูดีเด่นด้ำนต่ำงๆ  โครงกำรครูดีมีคุณธรรม  โครงกำรครู
ตัวอย่ำงด้ำนกำรสอน  โครงกำรเชิดชูครูดีศรีอำชีวะ  โครงกำรครู ดีมีน้ ำใจให้ควำมช่วยเหลือผู้ร่วมอำชีพ     
มอบเกียรติบัตรเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ครูประพฤติ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
และสม่ ำเสมอ   

 

ผลการด าเนินงาน 
 บุคลำกรในสถำนศึกษำต้ังแต่ ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูพิเศษ  
ได้รับกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ  กำรมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  มีขวัญและก ำลังใจในกำรประกอบ
อำชีพครู  ปฏิบัติตนตำมคุณธรรม  จริยธรรม  ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครู  ท้ังใน
สถำนศึกษำ  และนอกสถำนศึกษำ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 บุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็น ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูพิเศษ  
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ  มำตรฐำนวิชำชีพได้อย่ำงถูกต้อง  เหมำะสมคิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์ดี    
สรุปจ ำนวนบุคลำกรท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  คิดเป็นร้อยละ  91  อยู่ในเกณฑ์ดี  และได้รับกำรเชิดชู
เกียรติครูในด้ำนต่ำงๆ  ท้ังในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 
 
 

สรุปจ านวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประจ าปี 2553 
ท่ี ประเภท จ านวน 

บุคลากรทั้งสิ้น 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
มีใบอนุญาตฯ ไม่มีใบอนุญาตฯ 

1 ผู้บริหำร 5 5  
2 ข้ำรำชกำรครู 81 81  
3 พนักงำนรำชกำร 1 1  
4 ครูอัตรำจ้ำง 49 36 13 

รวม 136 123 13 
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ตัวบ่งชี้ที ่41  ระดับคุณภำพของกำรจัดระบบสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ 
 
วิธีการด าเนินการ 
 วิทยำลัยได้มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบจัดกำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำคือ  งำนศูนย์ข้อมูล              
ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนท้ังหมด เช่น ข้อมูลผู้เรียน บุคลำกร งบประมำณ เป็นต้น   มีกำรปรับปรุง 
พัฒนำข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ   มีระบบฐำนข้อมูลท่ีท ำงำน ประสำนกันเป็นเครือข่ำย   
และมีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องพร้อมใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
          สถำนศึกษำแต่งต้ังงำนศูนย์ข้อมูลกำรศึกษำเพื่อกำรอำชีพและตลำดแรงงำนในกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ โดยมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
   1.  มีข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรตัดสินใจท่ีเป็นปัจจุบัน 
   2.  มีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลท่ีเหมำะสม และมีผู้รับผิดชอบ 
         3.  มีระบบฐำนข้อมูลท้ังหมดท่ีประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ 
         4.  มีกำรประเมินประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
         5.  มีกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
วิทยำลัยปฏิบัติตำมระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศครบท้ัง  5  ข้อ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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มาตรฐานที่   7  มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ที ่42  ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
วิธีด าเนินการ 
       จัดระบบพัฒนำคุณภำพ ระบบกำรติดตำมคุณภำพ กระบวนกำร/กำรจัดกำรประกันคุณภำพ 
โดยก ำหนดระเบียบวิธีกำรขั้นตอนบุคลำกรงบประมำณและระยะเวลำกำรประเมินคุณภำพภำยใน   

 ระบบกลไกในกำรประกนัคุณภำพภำยใน ได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี ้
 1.จัดท ำคู่มือและแผนกำรประกันคุณภำพ  
 2. มีหลักฐำน และรำยงำนกำรตรวจสอบ กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี  
 3.ข้อมูลหลักฐำนกำรตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพื่อกำรปรับปรุงระบบหรือกลไกกำร    

                   ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ และ  
                   บรรจุข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี 
 4. รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

ผลการด าเนินงาน 
          กำรประกันคุณภำพภำยในด ำเนินกำรได้ครบท้ัง 4 ข้อ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
         ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องอยู่
ในระดับดี 
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ตัวบ่งชี้ที ่43  ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 
วิธีด าเนินการ 

     ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยได้ด ำเนินกำรดังนี ้
                 1. มีกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ต่อกรรมกำรสถำนศึกษำและสำธำรณชน  
                 2. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรให้ได้มำตรฐำน และจัดท ำ  
                     แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  
                 3. มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้น มีกำรปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)   
 

ผลการด าเนินงาน 
      กำรประกันคุณภำพภำยในด ำเนินกำรได้ครบท้ัง 3 ข้อ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
                ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยในจำกกำรปฏิบัติได้ครบอยู่ในเกณฑ์ดี 
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หมายเหตุ  เนื่องจำกวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำพณิชยกำรจ ำนวน 4 สำขำงำน 
ดังนั้นจึงต้องมีกำรประมินตัวบ่งช้ี 13 เพิ่มเติม 
 

ข้อก าหนดที่ 1.9  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรวำงแผนธุรกิจและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถวำงแผนธุรกิจ ประกอบอำชีพ และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
 
วิธีด าเนินการ 

สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนโดยมีกิจกรรม/งำน/โครงกำรท่ีด ำเนินเพื่อน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ เช่น 
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรฝึกทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของ
ผู้เรียนกำรนิเทศกำรฝึกประกอบอำชีพ จ ำนวนผู้เรียนท่ีสำมำรถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอำชีพตำมแผนธุรกิจ 
และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน  
 

ผลการด าเนินงาน 
 จ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพประเภทวิชำพณิชยกรรม 1,166 คน จ ำนวนผู้เรียนท่ี
เขียนแผนธุรกิจได้จ ำนวน  344 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และจ ำนวนผู้เขียนแผนธุรกิจเสนอแผนธุรกิจและ
ได้รับรำยได้ระหว่ำงเรียน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.72 
  
 

สัมฤทธิ์ผล 
    เฉล่ียผู้เรียนสำมำรถเขียนแผนธุรกิจได้ คิดเป็นร้อยละ 8.72 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง 
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       สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครปีการศึกษา 2553 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชพี 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สัมฤทธิ 
ผล 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมช้ันปี 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
< 60% 

ปวช.
88.39 

 
ปวส. 
94.58 

   -งำนทะเบียน 

2.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง =  
<60% 

100%    -งำนทะเบียน 
-ครูประจ ำวิชำ 
-ผู้รับผิดชอบ 

3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสำมำรถ
ประยุกต์หลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ 
มำใช้แก้ปัญหำ 
ในกำรปฏิบัติงำนอำชีพอย่ำง
เป็นระบบ 

 ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
<60% 

82.64    -งำนทะเบียน 
-ครูประจ ำวิชำ 

4.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
ในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน และกำร
สนทนำ ท้ัง 
ภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
< 60% 

ปวช.
77.77 

 
ปวส. 
67.46 

   -งำนทะเบียน 
-ครูประจ ำวิชำ 

5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และ
เทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นใน
กำรศึกษำค้นคว้ำและ  
ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำง 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = 
< 60% 

ปวช.
98.31 

 
ปวส. 
100 

   -ครูที่ปรึกษำ 
-นักเรียน 
-ครูประจ ำวิชำ 
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชพี 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

6.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมใน
วิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

ปวช. 61.58 
ปวส. 69.93 

   -งำนทะเบียน 

7. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้= 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

50.93    -สำขำวิชำ 
-งำนมำตรฐำน
วิชำชีพ 

8.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้ = 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

83.14    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 

9.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้= 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

95.72    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 
-สำขำวิชำ 
 

10.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง ท่ีผ่ำนกำรประเมิน 
มำตรฐำนวิชำชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้= 60-
74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

97.25    -ครูที่ปรึกษำ 
-สำขำวิชำ 
 

11.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ท่ีได้งำนท ำในสถำน
ประกอบกำร/ประกอบอำชีพ
อิสระ และศึกษำต่อภำยใน 1 ปี 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = >59% 
พอใช้ = 50-
59% 
ปรับปรุง 
=<50% 

89.38    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 
-สำขำวิชำ 
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชพี 
 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

12.ระดับควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร ท่ีมีต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = 4.00-
5.00 
พอใช้ = 3.50-
3.99 
ปรับปรุง 
=1.00-3.49 

4.47    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 
-สำขำวิชำ 
 

 
 

หมายเหตุ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชพี 

 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

เพิ่มเติม ประเภทวิชำพณิชยกำร 
13.ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถ
วำงแผนธุรกิจ ประกอบอำชีพ 

และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = >60% 
พอใช้ = 50-
60% 
ปรับปรุง = < 
50% 

8.72    สำขำวิชำ 4 สำขำ 
กำรบัญชี กำรขำย 
กำรเลขำนุกำรและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

 

13.ร้อยละหลักสูตรฐำน
สมรรถนะท่ีมีคุณภำพ 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = >75% 
พอใช้= 60-
75% 
ปรับปรุง = < 
60% 

100    -สำขำวิชำ 
-งำนหลักสูตร 

14.ร้อยละของแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = >75% 
พอใช้= 60-
75% 
ปรับปรุง = < 
60% 

100    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนหลักสูตร 

15.ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของ
ผู้สอน 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = 4.00-
5.00 
พอใช้ = 3.50-
3.99 
ปรับปรุง 
=1.00-3.49 

4.05    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนหลักสูตร 

16.ร้อยละของงบประมำณท่ี
สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเหมำะสม 

-แบบบันทึก ดี = > 15% 
พอใช้= 10-
15% 
ปรับปรุง = < 
10% 

10.27    -งำนแผนและ
งบประมำณ 

17.ระดับควำมเหมำะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสำขำวิชำ 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = 1 คน:1 
เครื่อง 
พอใช้ = 2 คน 
: 1เครื่อง 
ปรับปรุง = 
>3 คน:1 
เครื่อง 
(ผู้เรียน : 
คอมพิวเตอร์) 

1:1    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

18.ระดับควำมเหมำะสมในกำร
จัดอำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง 
ฝึกงำน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงำน
เหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มี
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ข้อ 
พอใช้ = 3 
ปรับปรุง = 1-
2 

ปฎิบัติทุกข้อ    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนอำคำรสถำนที่ 

19.ระดับควำมเหมำะสมในกำร
จัด ศูนย์วิทยบริกำรให้เหมำะสม
กับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ข้อ 
พอใช้ = 3 
ปรับปรุง = 1-
2 

ปฎิบัติทุกข้อ    -นักเรียน นักศึกษำ 
-ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
 
 

20.ระดับควำมเหมำะสมในกำร
จัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ข้อ 
พอใช้ = 1-4 
ปรับปรุง = 1-
3 

ปฎิบัติทุกข้อ    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนอำคำรสถำนที่ 

21.ระดับคุณภำพกำรจัดระบบ
ควำมปลอดภัย ของ
สภำพแวดล้อม ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใน
สำขำวิชำ/สำขำงำน 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = >70% 
พอใช้= 60-
70% 
ปรับปรุง 
=<60% 

100%    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนอำคำรสถำนที่ 

22.ร้อยละของบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ 

-แบบบันทึก ดี = >89% 
พอใช้ = 75-
89% 
ปรับปรุง = 
<75% 

97.00    -งำนบุคลำกร 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

23.จ ำนวนครั้งหรือปริมำณใน
กำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่ง
ต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอก 
สถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 25
ครั้ง/ป ี
พอใช้ = 20- 
24 ครั้ง/ป ี
ปรับปรุง = < 
20 ครั้ง/ป ี

83 ครัง้    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนสำรบัญ 

24.จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ี
มีกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับ
สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบ
ทวิภำคีและระบบปกติ 

-แบบบันทึก ดี = > 20 
พอใช้ = 15 – 
19 
ปรับปรุง = < 
15 

576 แห่ง    -สำขำวิชำ 
-งำนควำมร่วมมือ
และชุมชน 

25.จ ำนวนคน-ช่ัวโมง ของ
ผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ท่ีมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำผู้เรียน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 89% 
พอใช้ = 75 – 
89% 
ปรับปรุง = < 
75% 

100 %    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนสำรบัญ 

26.อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำท่ี
มีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพต่อผู้เรียนใน
แต่ละสำขำวิชำ 

-แบบบันทึก ดี = 100% 
พอใช้ = 50 - 
99% 
ปรับปรุง = < 
50% 

100%    -สำขำวิชำ 
-งำนบุคลำกร 

27.อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำ
ต่อผู้เรียน 

-แบบบันทึก ดี = < ครู 1:
นร. < 25 
พอใช้ = ครู 1: 
นร. 25 - 30 
ปรับปรุง = ครู 
1:นร. >30 

ครู 1:นร. < 
25 
 

   -สำขำวิชำ 
-งำนบุคลำกร 
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

28.จ ำนวนครั้งของกำรจัดให้
ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำ 

-แบบบันทึก ดี = > 25
ครั้ง/ป ี
พอใช้ = 20- 
25 ครั้ง/ป ี
ปรับปรุง = < 
20 ครั้ง/ป ี

26 ครั้ง    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

29.จ ำนวนครั้งของกำรจัดบริกำร 
ตรวจสำรเสพติดให้กับผู้เรียน 

-แบบบันทึก ดี = > 90% 
พอใช้ = 80- 
90% 
ปรับปรุง = 
<80% 

80.82    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนโครงกำร
พิเศษ 

30.ร้อยละของผู้ เรี ยน ท่ีออก
กลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 

-แบบบันทึก ดี = < 31% 
พอใช้ = 31- 
40% 
ปรับปรุง = 
>40% 

33.83    -งำนทะเบียน 

31.จ ำนวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
ท่ีดีงำมในวิชำชีพ รวมท้ังด้ำน
บุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 

-แบบบันทึก ดี = > 80% 
พอใช้ =  75- 
80% 
ปรับปรุง = 
<75% 

ครบทุก
สำขำวิชำ 

   -สำขำวิชำ 
-งำนกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษำ 

32.จ ำนวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   

-แบบบันทึก ดี = > 80% 
พอใช้ = 75- 
80% 
ปรับปรุง = 
<75% 

ครบทุก
สำขำวิชำ 

   -สำขำวิชำ 
-งำนกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษำ 
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูส่ังคม 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

33.จ ำนวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงกำรท่ีให้บริกำร
วิชำชีพและฝึกทักษะวิชำชีพ 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 4
กิจกรรม/
โครงกำร 
พอใช้ = 2 - 3
กิจกรรม/
โครงกำร 
ปรับปรุง = 0 
- 1 กิจกรรม/
โครงกำร 

12 โครงกำร    -สำขำวิชำ 
-งำนโครงกำร
พิเศษ 

34.ร้อยละของงบประมำณใน
กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ี
ให้บริกำรวิชำชีพ และฝึกทักษะ
วิชำชีพต่องบด ำเนินกำร 

-แบบบันทึก ดี = > 0.20% 
พอใช้ = 0.11- 
0.20% 
ปรับปรุง = <  
0.11% 

3.10    -สำขำวิชำ 
-งำนแผนและ
งบประมำณ 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

35.จ ำนวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและ
โครงงำน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 100% 
พอใช้ = 75- 
99% 
ปรับปรุง = 
<75% 

86%    -สำขำวิชำ 
-งำนวิจัยและ
พัฒนำ 

36.จ ำนวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน 
ท่ีมีประโยชน์ทำงวิชำชีพและ/
หรือได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี =  3 ชิ้นข้ึน
ไป 
พอใช้ = 2 ชิ้น
ปรับปรุง = < 
1 ชิ้น 

13 ชิ้นงำน    -สำขำวิชำ 
-งำน
ประชำสัมพันธ์ 

37.ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้
ในกำรสร้ำง พัฒนำ และเผยแพร่
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย
และโครงงำนต่องบด ำเนินกำร 

-แบบบันทึก ดี = >1.00% 
พอใช้ = 0.50-
1.00% 
ปรับปรุง = < 
0.50% 

2.45    -สำขำวิชำ 
-งำนแผนและ
งบประมำณ 

38.จ ำนวนครั้งและช่องทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย 
และโครงงำน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 4 ครัง้ 
พอใช้ = 2-3 
ครั้ง 
ปรับปรุง = < 
1 ครั้ง 

9 ครั้ง    -สำขำวิชำ 
-งำน
ประชำสัมพันธ์ 
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้
ปรับ 
ปรุง 

39.ระดับคุณภำพกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำคมอำชีวศึกษำ ด้วย
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี =  8 ข้อ 
พอใช้ = 6-7 
ข้อ 
ปรับปรุง = < 
6 ข้อ 

8 ข้อ    -งำนบุคลำกร 

40.ร้อยละของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ 

-แบบบันทึก ดี = >90% 
พอใช้ = 85-
90% 
ปรับปรุง = < 
85% 

91%    -งำนบุคลำกร 

41.ระดับคุณภำพของกำร
จัดระบบสำรสนเทศ และกำร
จัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ 

-แบบบันทึก ดี = >1-4 
หรือ 5 ข้อ 
พอใช้ = 1-3 
ข้อ 
ปรับปรุง = 1-
2 ข้อ 

5 ข้อ    -งำนศูนย์ข้อมูล 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

42.ระบบและกลไกในกำร
ประกันคุณภำพภำยในท่ี
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = 1-4 หรือ 5 
ข้อ 
พอใช้ = 1-3 ข้อ 
ปรับปรุง = 1-2 
ข้อ 

4 ข้อ    -งำนประกัน
คุณภำพ 

43.ประสิทธิผลของกำรประกัน
คุณภำพภำยใน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี =  3 ข้อ 
พอใช้ = 1-2 ข้อ 
ปรับปรุง = 1ข้อ 

3 ข้อ    -งำนประกัน
คุณภำพ 
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บทที่  4  
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 สรุปได้ดังนี้ 
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12  
มำตรฐำนท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
มำตรฐำนท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 28, 31, 32 
มำตรฐำนท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 33, 34 
มำตรฐำนท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 36, 37, 38 
มำตรฐำนท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 39, 40, 41 
มำตรฐำนท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 42, 43 
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช ้เรียงตามล าดับดังนี้ 
มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 6  
มำตรฐำนท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 16 
มำตรฐำนท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 29, 30 
มำตรฐำนท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 35 
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 7 
หมำยเหตุประเภทวิชำพำณิชยกรรม มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ื 13 
5.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
เพื่อให้กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในอนำคตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุเป้ำหมำยตำม 
แผน พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ จึงก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคตในรูปแบบของ 
แผนงำนโครงกำร กิจกรรม สรุปภำพรวมได้ดังนี้ 
5.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ/แผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
3. โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
4. โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
5. โครงกำรพัฒนำห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 
6. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ 
7. โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
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8. โครงกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ีและพัฒนำสภำพแวดล้อม 
9. โครงกำรสวัสดิกำรและพยำบำล 
10. โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนประกอบกำรกับสถำนศึกษำ 
11. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรบริหำร 
12. โครงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
5.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน 
1. โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2. โครงกำรแก้ปัญหำกำรออกกลำงคันของนักศึกษำ 
3. โครงกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษำ 
4. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ของนักศึกษำ 
5. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 
6. โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีดีงำม 
7. โครงกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
8. โครงกำรกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
9. โครงกำรวิจัยกำรออกกลำงคันของนักศึกษำ 
5.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
5.2.4 แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
1. โครงกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษำ 
2. โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
5.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1. โครงกำรบริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน 
5.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
1. โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรและห้องสมุด 
5.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
1. โครงกำรจัดกำรเรียกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร 
2. โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
3. โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
4. โครงกำรจัดท ำบทเรียนในระบบ e-book/e-learning 
5. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะตำมควำมต้องกำรของกำรประกอบอำชีพ 
6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
7. โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐำนะครู 
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5.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
แนวทำงกำรน ำเสนอ 
5.3.1 ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิทยำกรในกำรพัฒนำบุคลำกร ครู ในสถำนศึกษำจำกสถำบัน 
กำรศึกษำอื่น ๆ ในท้องถิ่น 
5.3.2 กำรช่วยเหลือด้ำนงบประมำณด้ำนอำคำรเรียน วิทยำลัยเทคนิคแห่งท่ี 2 และกำรจัดซื้ออุปกรณ์ทำง
เทคโนโลยี จำกภำครัฐและ 
เอกชน 
5.3.3 กำรได้รับกำรนิเทศ ติดตำม งำนทำงด้ำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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บทที่  5 

บทสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ตำมตัวบ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพ 

ภำยนอกรอบสำม สรุปได้ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำท่ีเกี่ยวข้องภำยใน 1 ปี  

ระดับปวช.3 
 
ท่ี 

 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ า
นว

นผ
ู้จบ

กา
รศ

ึกษ
า 

จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บแ
บบ

สอ
บถ

าม
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ต
อบ

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

ได้
งา

นท
 า 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ไ
ด้ง

าน
ท า

 

ปร
ะก

อย
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ปร

ะก
อย

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ศึก

ษา
ต่อ

 

ไม
่สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได้
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ไม

่สา
มา

รถ
ติด

ต่อ
ได้

 

1 สำขำวิชำเคร่ืองกล 93 87 93.55 12 12.90 2 2.00 73 78.49 6 6.45 
2 สำขำวิชำเคร่ืองมือกลฯ 79 75 94.94 11 13.92 3 3.00 61 77.22 4 5.06 
3 สำขำวิชำโลหะกำร 42 36 85.71 6 14.29 2 2.00 28 66.67 6 14.29 
4 สำขำงำนไฟฟำ้ 60 51 85.00 7 11.67 3 3.00 41 68.33 9 15.00 
5 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 91 86 94.51 9 9.89 4 4.00 73 80.22 5 5.49 
6 สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 13 10 76.92 1 7.69 - - 9 69.23 3 23.08 
7 สำขำงำนสถำปัตยกรรม 9 7 77.78 2 22.22 1 1.00 4 44.44 2 22.22 

รวม 387 352 90.96 48 12.40 15 15.00 289 74.68 35 9.04 
8 งำนกำรบัญชี 109 96 88.07 14 12.84 3 3.00 79 72.48 13 11.93 
9 งำนกำรขำย 56 49 87.50 11 19.64 2 2.00 36 64.29 7 12.50 
10 งำนกำรเลขำนุกำร 48 41 85.42 8 16.67 1 1.00 32 66.67 7 14.58 
11 งำนคอมพิวเตอร์ฯ 86 75 87.21 8 9.30 3 3.00 64 74.42 11 12.79 

รวม 299 261 87.29 41 13.71 9 9.00 211 70.57 38 12.71 
รวมท้ังสิ้น 686 613 89.36 89 12.97 24 3.50 500 72.89 73 10.64 

หมายเหตุ :  ร้อยละของผู้ได้งานท า    12.97 
  ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพอิสระ    3.50 
  ร้อยละของผู้ศึกษาต่อ   72.89 
   รวม              89.36 
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ระดับปวส.2 
 
ท่ี 

 
สาขางาน 

จ า
นว

นผ
ู้จบ

กา
รศ

ึกษ
า 

จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บแ
บบ

สอ
บถ

าม
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ต
อบ

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

ได้
งา

นท
 า 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ไ
ด้ง

าน
ท า

 

ปร
ะก

อย
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ปร

ะก
อย

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ศึก

ษา
ต่อ

 

ไม
่สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได้
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ที่
ไม

่สา
มา

รถ
ติด

ต่อ
ได้

 

1 เทคนิคยำนยนต์ 30 26 86.67 13 43.33 1 3.33 12 40.00 4 13.33 
2 เคร่ืองมือกล 38 35 92.11 16 42.11 3 7.89 16 42.11 3 7.89 
3 เทคนิคโลหะกำร - - - - - - - - - - - 
4 ติดต้ังไฟฟ้ำ 31 28 90.32 22 70.97 3 9.68 3 9.68 3 9.68 
5 ระบบโทรคมนำคม 21 17 80.95 5 23.81 1 4.76 11 52.38 4 19.05 
6 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 19 95.00 4 20.00 1 5.00 14 70.00 1 5.00 
7 เทคนิคกำรก่อสร้ำง - - - - - - - - - - - 
8 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 39 32 82.05 12 30.77 3 7.69 17 43.59 7 17.95 

รวม 179 157 87.71 72 40.22 12 6.70 73 40.78 22 12.29 
9 งำนกำรบัญชี 40 38 95.00 15 37.50 1 2.50 22 55.00 2 5.00 
10 งำนกำรตลำด 44 41 93.18 25 56.82 4 9.09 12 27.27 3 6.82 
11 งำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 30 26 86.67 11 36.67 2 6.67 13 43.33 4 13.33 

รวม 114 105 92.11 51 44.74 7 6.14 47 41.23 9 7.89 
รวมท้ังสิ้น 293 262 89.42 123 41.98 19 6.48 120 40.96 31 10.58 

 
หมายเหตุ :  ร้อยละของผู้ได้งานท า    41.98 
  ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพอิสระ     6.48 
  ร้อยละของผู้ศึกษาต่อ    40.96 
   รวม              89.42 
 
ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร ประกอบอำชีพอิสระ และศึกษำต่อภำยใน 1 ปี 
ร้อยละ 89.38 อยู่ในเกณฑ์ ดี  
 
หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2552 
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ตัวบ่งชี้ที่  2   ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำน (ภำษำไทย) 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน 
การทดสอบเชิงวิชาการฯ 

ร้อยละ 

ระดับ  ปวช. 3    
สำขำงำนยำนยนต์ 73 20 27.40 
สำขำงำนเครื่องมือกล  64 13 20.31 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ  21 4 19.05 
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง 171 75 43.86 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  
สำขำงำนก่อสร้ำง 24 9 37.50 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 
สำขำงำนกำรบัญชี 317 167 52.68 
สำขำงำนกำรขำย 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวมระดับ  ปวช. 3 670 288 42.99 
ระดับ  ปวส. 2    
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  40 16 40.00 
สำขำงำนเครื่องมือกล 52 24 46.15 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 17 5 29.41 
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ 48 33 68.75 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 17 50.00 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 
สำขำงำนก่อสร้ำง 18 17 94.44 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 52 31 59.62 
สำขำงำนกำรบัญชี 42 42 100.00 
สำขำงำนกำรตลำด 56 46 82.14 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 57 19 70.37 
รวมระดับ  ปวส. 2 386 250 64.77 

รวมทั้งหมด 1056 538 50.95 

 
 
 
 



138 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพจำกองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับ (วิชำชีพ) 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพฯ 

ร้อยละ 

ระดับ  ปวช. 3    
สำขำงำนยำนยนต์ 73 67 91.78 
สำขำงำนเครื่องมือกล  64 43 67.19 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ  21 17 80.95 
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง 171 39 22.81 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์     
สำขำงำนก่อสร้ำง 24 12 50.00 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม    
สำขำงำนกำรบัญชี    
สำขำงำนกำรขำย 317 224 70.66 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร    
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
รวมระดับ  ปวช. 3 670 402 60.00 
ระดับ  ปวส. 2    
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  40 40 100.00 
สำขำงำนเครื่องมือกล 52 26 50.00 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 17 15 88.24 
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ 48 38 79.17 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 29 85.29 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม    
สำขำงำนก่อสร้ำง 18 18 100.00 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 52 48 92.31 
สำขำงำนกำรบัญชี 42 35 83.33 
สำขำงำนกำรตลำด 56 53 94.64 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 27 22 81.48 
รวมระดับ  ปวส. 2 386 324 83.94 

รวมทั้งหมด 1056 726 68.75 
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ตัวบ่งชี้ที่  4  ผลงำนท่ีเป็นโครงงำนทำงวิชำชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้น ำ ไปใช้ประโยชน์ 
ค่าเฉลี่ยของนักเรียนจ านวน 5 คน / จ านวน 1 ชิ้นงาน 

หลักสูตร/สำขำวิชำ จ ำนวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนผลงำนฯ ท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรำงวัล/ 
ระดับคุณภำพผลงำน 

 x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 
ระดับ  ปวช.         
สำขำงำนยำนยนต์ 93 23 - - - 23 
สำขำงำนเครื่องมือกล   88 16 - - - 16 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ  39 10 - - - 10 
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง 82  14 - - - 14 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  109 23 6 - - 29 
สำขำงำนก่อสร้ำง  17 5 - - - 5 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 9 3 - - - 3 
สำขำงำนกำรบัญชี 117  23 - - - 23 
สำขำงำนกำรขำย 91  16 - - - 16 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 42 4 - - - 4 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  94 17 - - - 17 
รวมระดับ  ปวช.   781 160 6 - - 166 
ระดับ  ปวส.        
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  40 9 - - - 9 
สำขำงำนเครื่องมือกล 44  8 - - - 8 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ  15 4 - - - 4 
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ  25 5 - - - 5 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 4 - - - 4 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 18  4 - - - 4 
สำขำงำนก่อสร้ำง 4 1 - - - 1 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 41  13 - - - 13 
สำขำงำนกำรบัญชี 44 9 - - - 9 
สำขำงำนกำรตลำด  40 8 - - - 8 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 29 8 - - - 8 
รวมระดับ   317 73 - - - 73 

รวมทั้งหมด 1098 233 - - - 239 
ผลคูณของจ านวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
      

หมายเหตุ  ระดับคุณภำพผลงำน 0.50  ระดับภำยในสถำนศึกษำ  0.70  ระดับจังหวัด  ชุมชน  ท้องถิ่น   
                                        0.90  ระดับภำค                    1.00  ระดับชำติขึ้นไป   



140 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลงำนท่ีเป็นนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของครูที่ได้น ำ ไปใช้ประโยชน์ 
 

สำขำวิชำ จ ำนวนครู (คน) จ ำนวนผลงำนฯ ท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรำงวัล/ระดับคุณภำพผลงำน 

 ประจ ำ จ้ำงสอน> 
9 เดือน 

รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

สำขำวิชำเครื่องกล 11 2 13 24 - - - 24 
สำขำวิชำเครื่องมือกล ฯ 13 - 13 12 - - - 12 
สำขำวิชำโลหะกำร  9 - 9 15 - - - 15 
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง 9 2 11 3 - - - 3 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  14 1 15 12 2 - 1 15 
สำขำงำนก่อสร้ำง 3 1 4 - - - - - 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 2 - 2 1 - - - 3 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 - 4 19 - - - 23 
สำขำวิชำบัญชี 10 - 10 11 - - - 21 
สำขำวิชำกำรขำย 6 - 6 10 - - - 16 
สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 5 - 5 14 - - - 19 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 1 6 4 - - - 10 
กลุ่มพ้ืนฐำน 6 - 6 9 - - 1 15 
แผนกวิชำสำมัญ 17 10 27 43 - - - 43 
งำนวิจัยสถำบัน - - -  - - 1 3 

รวมทั้งหมด 114 17 131 181 2 - 3 186 
ผลคูณของจ านวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
   90.5 1.4 - 5  

หมายเหตุ  1) ระดับคุณภำพผลงำน  0.50  ระดับภำยในสถำนศึกษำ   
0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น          0.90  ระดับภำค                    1.00  ระดับชำติขึ้นไป   
      2)  ครูประจ ำ= ข้ำรำชกำรครู+พนักงำนรำชกำร+ครูจ้ำงสอนท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีสอน 9 เดือน   ขึ้นไป  
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ตัวบ่งชี้ที่  6  ผลกำรให้บริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน 
 

 
สำขำวิชำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำท่ีด ำเนินกำร
ผ่ำนเกณฑ์ 

รวมประเด็น 
กำรพิจำรณำท่ี 

ผ่ำนเกณฑ์ 

สรุป 
ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน  1 2 3 4 5 

ระดับ  ปวช.         
สำขำงำนยำนยนต์      5  
สำขำงำนเครื่องมือกล       5  
สำขำงำนเชื่อมโลหะ       5  
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง      5  
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์       5  
สำขำงำนก่อสร้ำง      5  
สำขำงำนสถำปัตยกรรม      5  
สำขำงำนกำรบัญชี      5  
สำขำงำนกำรขำย      5  
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร      5  
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      5  
รวมระดับ  ปวช.         
ระดับ  ปวส.         
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์       5  
สำขำงำนเครื่องมือกล      5  
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ      5  
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ      5  
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอรื      5  
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม      5  
สำขำงำนก่อสร้ำง      5  
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ      5  
สำขำงำนกำรบัญชี      5  
สำขำงำนกำรตลำด      5  
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ      5  
รวมระดับ  ปวส. 2        

รวมทั้งหมด        
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ตัวบ่งชี้ที่  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
 

 
สำขำวิชำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 
ด ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์ 

รวมประเด็น 
กำรพิจำรณำท่ี 

ผ่ำนเกณฑ์ 

สรุป 
ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน  1 2 3 

ระดับ  ปวช.       
สำขำงำนยำนยนต์    3  
สำขำงำนเครื่องมือกล     3  
สำขำงำนเชื่อมโลหะ     3  
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง    3  
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์     3  
สำขำงำนก่อสร้ำง    3  
สำขำงำนสถำปัตยกรรม    3  
สำขำงำนกำรบัญชี    3  
สำขำงำนกำรขำย    3  
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร    3  
รวมระดับ  ปวช.       
ระดับ  ปวส.       
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์     3  
สำขำงำนเครื่องมือกล    3  
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ    3  
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ    3  
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอรื    3  
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม    3  
สำขำงำนก่อสร้ำง    3  
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    3  
สำขำงำนกำรบัญชี    3  
สำขำงำนกำรตลำด    3  
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ    3  
รวมระดับ  ปวส. 2      

รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผา่นเกณฑ์      
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ตัวบ่งชี้ที่  8  ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสถำนศึกษำ (10 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. กำรได้มำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด     
2. มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำงและนโยบำย และมี
การก ากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    

3. ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด     
4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนประจ าปี อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และมีผลการก ากับติดตามการ
ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษา อย่างน้อย 2 คร้ัง ในรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 

    

5. ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลใหส้ถานศึกษาด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบและมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

    

รวมคะแนนท่ีได้ 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  8.2  ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1.  มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เปา้หมายและกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร ในการ สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ินต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล
การด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ (โดยผู้ตรวจสอบภายนอก) เพื่อน า
ผลการประเมินมาก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและ
ชุมชนท้องถ่ิน 

    

2.  มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนือ่ง เช่น การจัดประชุมบุคลากร
ทั้งองค์กรอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี เป็นต้น 

    

3.  มีการควบคุมอัตราส่วนครู : ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผู้บริหาร อาจแก้ปัญหาด้วยการหาผู้สอน
เพิ่ม เช่น จ้างครูอัตราจ้าง 9 เดือน หรือหาผู้มีความรู้ในชุมชนนั้น  ๆมาช่วยสอน 
เป็นต้น 

    

4.  มีการก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา (Success rate) 
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร พื้นที่ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ใหเ้กิดความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    

5.  มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง 

    

รวมคะแนนท่ีได้ 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

ม ี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็น ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เช่น ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน
ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน 
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น 

    

2.ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบและการเข้าถึงข้อมูลท าได้อย่างสะดวก 

    

3.มีการจัดล าดับความส าคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน 
และผู้ใช้งานทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
การใช้งานได้จริง 

    

4.มีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
(ใช้แผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เช่น มี MIS หรือไม่) 
จนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ 

    

5.มีระบบป้องกันและระบบการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง     
รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
รวมท้ังกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอย่ำงน้อย ร้อยละ 75 
ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

    

2.สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ได้รับทุนกำรศึกษำหรือทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำก
หน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอก อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
อย่างต่อเนือ่ง 

    

3.สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ได้รับกำรพัฒนำโดย มีโครงกำรแลกเปล่ียนบุคลำกรร่วมกับ
สถำนศึกษำอื่น หรือหน่วยงำน องค์กรภำยนอก อย่ำงน้อยร้อย
ละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

    

4.สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่องในด้ำนบริกำรวิชำกำร/
วิชำชีพระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชำติอย่ำงน้อยร้อยละ 
5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

    

5.สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเหมำะสมกับควำมเป็นครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ต่อปี อย่าง
ต่อเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  
 

 
 

 
 
 



147 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำน
มีส่วนร่วมในกำรค้นหำและระบุควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา มีกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร
สร้ำงสรรค์ รวมท้ังมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุก
หน่วยงำนมีกำรป้องกันและควบคุมควำมเส่ียงด้วยตนเองอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพือ่ลดควำม
เส่ียงท่ีเกิดขึ้น โดยสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

2.ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำนมี
ส่วนร่วมในกำรค้นหำและระบุควำมเส่ียงควำมเส่ียงด้าน
ทะเลาะวิวาท มีกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร
สร้ำงสรรค์รวมท้ังมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุก
หน่วยงำนมีกำรป้องกัน/ควบคุมควำมเส่ียงด้วยตนเองอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพือ่ลดควำม
เส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

3. ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำน
มีส่วนร่วมในกำรค้นหำและระบุควำมเส่ียงควำมเส่ียงด้านสิ่ง
เสพติด มีกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์
รวมท้ังมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุกหน่วยงำนมีกำร
ป้องกัน/ควบคุมควำมเส่ียงด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดย
สำมำรถควบคุมควำมเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
4.  ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำน
มีส่วนร่วมในกำรค้นหำและระบุควำมเส่ียงควำมเส่ียงด้าน
สังคม มีกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์รวมท้ัง
มีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุกหน่วยงำนมีกำรป้องกัน/
ควบคุมควำมเส่ียงด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องและ
มีกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยสำมำรถ
ควบคุมควำมเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

    

5. ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำน
มีส่วนร่วมในกำรค้นหำและระบุควำมเส่ียงควำมเส่ียงด้านการ
พนันและการม่ัวสุม มีกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร
สร้ำงสรรค์รวมท้ังมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุก
หน่วยงำนมีกำรป้องกัน/ควบคุมควำมเส่ียงด้วยตนเองอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพือ่ลดควำม
เส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1.  มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร ทุกคนในสถำนศึกษำอย่างสม ่า
เสมอ 

    

2. มีกำรร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์กำรประกันคุณภำพ 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้เรียน ครูและ
บุคลำกร โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ พร้อมมีการเผยแพร่และท าความเข้าใจใน 
เป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียน ครูและบุคลากร ให้
สาธารณชนรับทราบ 

    

3. มีกำรปฏิบัติให้ได้ตำมเป้ำหมำย กลยุทธ์ที่ได้วำงไว้โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

    

4. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร ท้ังรำยบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนงำนต่ำงๆ ของ
สถำนศึกษำ ครบทุกมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีพร้อมท้ังรายงานให้
สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

    

5. มีผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและมำตรฐำนท่ีก ำหนด
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และมีแนวทำงหรือแนวปฏบิัติท่ีดีและ
สร้ำงสรรค์สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา 
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  13  กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยผลการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

2.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญเพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

3.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยการบริหารจัดการศึกษา
เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

4.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยการประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

5.  ผลประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำเพิ่มขึ้นและเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที ่ 14  ผลกำรพัฒนำตำมปรัชญำ  ปณิธำน  พันธกิจ  และจุดเน้นและจุดเด่นของสถำนศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  14.1  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ัง
สถำนศึกษำ 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการด าเนินงานของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง 

    

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ 75 

    

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน 
ท้องถ่ินขึ้นไป 

    

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจด้านผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถ่ิน. 

    

รวมคะแนนท่ีได้ 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  14.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1.ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบติังานโดยระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนนิงาน โดยได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2.มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง 

    

3.มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ 75 

    

4.ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อ
ชุมชน ท้องถ่ินขึ้นไป 

    

5.สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรางวัลจาก
องค์กรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น 

    

รวมคะแนนท่ีได้ 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  15  กำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ ์

    

3. ผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจระดับสูง
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถ่ิน 

    

5. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  16  กำรพัฒนำคุณภำพครู 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ ์

    

3. ผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจระดับสูง
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถ่ิน 

    

5. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  17  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 

กรณีเลือกกรณีท่ี 1 หรือ 2   
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ ์

    

3. ผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจระดับสูง
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถ่ิน 

    

5. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
 

 
รวมคะแนนท้ังส้ิน/2  เท่ำกับ  10/2 = 5 
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ตัวบ่งชี้ที่  18  กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำนมี
คุณภำพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ ์

    

3. ผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจระดับสูง
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถ่ิน 

    

5. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ท่ี         / ๒๕๕๔ 
เรื่อง      แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสำขำวิชำ    ปีกำรศึกษำ   ๒๕๕๓   
 

                     ตำม พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕      
หมวด  ๖ มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ  ๔๗   ก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยนอก และก ำหนดในวรรค ๒ ด้วยว่ำ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฏกระทรวง บัดนี้กฏกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี ๑๒๗ ตอนท่ี ๒๓ ก  ส่วนท่ี ๒ กำรอำชีวศึกษำ 
ข้อ ๒๒  (๕) จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติฉบับดังกล่ำว และกฏกระทรวงศึกษำธิกำรตำมอ้ำง  
วิทยำลัยฯ จึงมอบหมำยหน้ำท่ีให้กับบุคคลต่อไปนี้ด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสำขำวิชำดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ   อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร     
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยแก้ปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรอันอำจพึงมีให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยตำม
ก ำหนดเวลำท่ีระบุไว้ตำมแผนปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย 
๑.๑  นำยสำวิทย์  ญำณภิรัตผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร              ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยสำยัณห์ ตรีอุดม  รองผู้อ ำนวยกำร ฯ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร      กรรมกำร 
๑.๓  นำยบญุยธรรม ์ บุญเล้ียง  รองผู้อ ำนวยกำร ฯ ฝ่ำยวิชำกำร       กรรมกำร 
๑.๔  นำยพุทธพร ปรำโมทย์  รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ       กรรมกำร 
๑.๕  นำยสมศักดิ์ สังข์แก้ว      รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนฯ       กรรมกำรและ เลขำนุกำร                                                                               
 
 
 
 
 
 

/ ๒. คณะกรรมกำร... 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา    
        มีหน้าที่      
        ๑. ก ำหนดระยะเวลำกำรประเมินคุณภำพภำยในสำขำวิชำในระหว่ำงวันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔   

    กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ๔๓ ตัวบ่งช้ีส ำหรับประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรมและ   
    ๔๔ ตัวบ่งช้ีส ำหรับประเภทวิชำพณิชยกรรม 
๒.  รำยงำนผลกำรประเมินต่อวิทยำลัยเมื่อเสร็จส้ินกำรประเมินภำยในวันท่ี ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๔  
๓.  วิเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองแต่ละสำขำวิชำ  โดยเปรียบเทียบผลกำร 
     ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำกับผลกำรเสนอวิทยำลัย  เพื่อหำแนวทำงแก้ไข 
๔.  น ำเสนอผลกำรประเมินต่อท่ีประชุมกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำและท่ีประชุมคณะครู 
๕.  รำยงำนผลต่อสำธำรณชน   

 ๒.๑  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเภทวิชาพณิชยกรรม ( สาขาวิชาบัญชี  สาขาวิชา
การขาย  สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์)    
ประกอบด้วย 
๒.๑.๑  นำยสมศักดิ์ สังข์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำรฯฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     ประธำนกรรมกำร 
๒.๑.๒  นำยประพล นิลใหญ่  หัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพฯ           รองประธำนกรรมกำร 
๒.๑.๓  นำงวรรณ ี ชิดเช้ือวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
๒.๑.๔  นำงวำสนำ ปำลรังสี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
๒.๑.๕  นำงสำวทิพำพร   สมพงษ์อินทร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
๒.๑.๖  นำงศิริพร ศรีสัมฤทธิ์ หัวหน้ำงำนบุคลำกร                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 ๒.๒  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ( สาขาวิชาเคร่ืองมือกล  
สาขาวิชาโลหะการ  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน)  และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบด้วย 
๒.๒.๑  นำยสำยัณห์ ตรีอุดม  รองผู้อ ำนวยกำรฯฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร     ประธำนกรรมกำร 
๒.๒.๒  นำยจิรโรจน์ ธีรไวทยะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
๒.๒.๓  นำยบุญสืบ โพธิ์ศรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
๒.๒.๔  นำยสุรพล อยู่ทรง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
๒.๒.๕  นำงณัฐกำนต์   สุธรรมชัย ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
๒.๒.๖  นำงเพ็ญศร ี วงศ์แสนเจริญดี หัวหน้ำวัดผล ฯ                              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

 
 

/ ๒.๓  คณะกรรมกำร... 
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 ๒.๓  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ( สาขาวิชาเคร่ืองกล  
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาชาวิชาช่างก่อสร้าง  )    
ประกอบด้วย 
๒.๓.๑  นำยบุญยธรรม ์ บุญเล้ียง  รองผู้อ ำนวยกำรฯฝ่ำยวิชำกำร      ประธำนกรรมกำร 
๒.๓.๒  นำยเอกชัย วงศ์แสนเจริญดี ครูช ำนำญกำรพิเศษ            รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓.๓  นำยกิติภพ ปำนคณินทร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
๒.๓.๔  นำยชำตรี ศรีคงแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
๒.๓.๕  นำยสมชำย โพธิก ำพล ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
๒.๓.๖  นำงอุทุมพร แก้วสำมศรี หัวหน้ำงำนศูนย์วิทย ฯ                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

 ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามค าสั่งฉบับนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะพากเพียร  จนบรรจุวัตถุประสงค์ของงาน  และให้เลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของงานต่าง ๆ เสนอต่อวิทยาลัยต่อไป   
 

 ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 
 
  
                                                                                       ( นำยสำวิทย์    ญำณภิรัต ) 
                                                                                ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร 

ท่ี    686 / 2553 
เร่ือง      แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรงำนประกันคุณภำพภำยใน    ปีกำรศึกษำ   2553  และพัฒนำคุณภำพ 

ตำมแนวทำงของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
………………………………………………. 

                     ตำม พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  หมวด  6 มำตรำ 48  ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัด  
และสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  เสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด  และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเปิดเผยต่อสำธำรณชน  มำตรำ  49  ให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อย  1  ครั้ง  ในทุก  5  ปี  ในปีกำรศึกษำ 2554 จะเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบท่ี 3 ซึ่งวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครจะต้องเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก    ดังน้ัน  เพื่อให้มี
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน  ปีกำรศึกษำ  2553  และพฒันำคุณภำพตำมแนวทำงของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก  วิทยำลัยฯ  จึงเห็นสมควรให้บุคคลต่อไปน้ี  ท ำหน้ำท่ี 
 

3. คณะกรรมการอ านวยการ 
มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ   อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยแก้ปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรอันอำจพึงมีให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยตำมก ำหนดเวลำท่ี
ระบุไว้ตำมแผนปฏิบัติงำนของแต่ละชุดกำรด ำเนินงำน 

 

1.1 นำยสำวิทย์ ญำณภิรัต ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยทินกร คลี่สุนทร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยบุณธรรม์ บุญเลี้ยง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำยสมศักด์ิ สังข์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำยสำยัณห์ ตรีอุดม รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ รองประธำนกรรมกำร 
1.6 นำยชูชำติ ทัฬหพัชรกุล หัวหน้ำสำขำวิชำเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุง กรรมกำร 
1.7 นำยจิรโรจน์ ธีรไวทยะ หัวหน้ำกลุ่มพื้นฐำน กรรมกำร 
1.8 ส.อ. ธวัช ปริญญำศำสตร ์ หัวหน้ำสำขำวิชำเครื่องกล กรรมกำร 
1.9 นำยเอกชัย วงศ์แสนเจริญดี หัวหน้ำสำขำงำนอิเลคทรอนิกส์ กรรมกำร 
1.10 นำยธนะ จันทร์อ่อน หัวหน้ำงำนไฟฟ้ำ กรรมกำร 
1.11 นำยชำตรี ศรีคงแก้ว หัวหน้ำสำขำงำนกำรก่อสร้ำง กรรมกำร 
1.12 นำยสุรพล อยู่ทรง หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ กรรมกำร 
1.13 นำยบุญเติม เผือกร่มโพธ์ิ หัวหน้ำสำขำวิชำโลหะกำร กรรมกำร 
1.14 นำงดำรณี นำมีผล หัวหน้ำสำขำงำนกำรเลขำนุกำร กรรมกำร 

/ 1.15 นำงศรีพรรณ 
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1.15 นำงศรีพรรณ จำรุฑิฆัมพร หัวหน้ำสำขำงำนกำรขำย กรรมกำร 
1.16 นำยวินัย ร่มบำรม ี หัวหน้ำงำนกำรบัญชี กรรมกำร 
1.17 นำงเบญจมำศ โพธิก ำพล หัวหน้ำสำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมกำร 
1.18 นำยบุญสืบ โพธ์ิศร ี หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ กรรมกำร 
1.19 นำยสมชำย โพธิก ำพล หัวหน้ำสำขำงำนสถำปัตยกรรม กรรมกำร 
1.20 นำยประพล นิลใหญ ่ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯ                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.21 นำงอุทุมพร แก้วสำมศรี ผู้ช่วยงำนประกันคุณภำพฯ                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

4. คณะกรรมการการประกันคณุภาพภายใน    และพฒันาคุณภาพตามแนวทางของการประกนัคณุภาพ
ภายนอก 

  มีหน้าที่      
1. ก ำหนดแผนงำน  ปฏิทินปฏิบัติงำน  ของคณะกรรมกำรทุกชุด 
2. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรมำตรฐำน, คณะกรรมกำรตัวบ่งช้ี อ ำนวยควำมสะดวก และ 
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกชุดท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วิเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองแต่ละมำตรฐำนเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับปี 
       กำรศึกษำ 2552  น ำเสนอต่อวิทยำลัย  เพื่อหำแนวทำงแก้ไข 
4. เสนอโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ  ตำมแนวทำงของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ปีกำรศึกษำ  2552 
5. จัดท ำนโยบำยคุณภำพของวิทยำลัยฯ 
6. ร่วมจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ระยะกลำงปีกำรศึกษำ  2554 – 2556  
7. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  ปีกำรศึกษำ  2553  ( Self  Assessment  Report )  ให้เสร็จสิ้น

ภำยใน 
 วันท่ี  15  พฤษภำคม  2554 

 ประกอบด้วย 
 

2.1 นำยสำยัณห ์ ตรีอุดม รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนฯ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงอุทุมพร แก้วสำมศร ี  กรรมกำร 
2.3 นำงเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี  กรรมกำร 
2.4 นำยชูชำติ ทัฬหพัชรกุล  กรรมกำร 
2.5 นำยชำตรี ศรีคงแก้ว  กรรมกำร 
2.6 นำยศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ  กรรมกำร 
2.7 นำงวรรณี ชิดเช้ือวงศ์  กรรมกำร 
2.8 นำงศิริพร ศรีสัมฤทธิ์  กรรมกำร 
2.9 นำยประพล นิลใหญ ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1 นำงสำวกำญจนำ กุลคง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

/ 3.คณะกรรมกำรมำตรฐำน 
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5. คณะกรรมการมาตรฐาน 
 มีหน้าที่       

1. รวบรวมข้อมูลจำกตัวบ่งช้ีวิเครำะห์ข้อมูล    เสนอข้อสังเกต   ปัญหำ    อุปสรรค     แนวทำงแก้ไข  
พร้อมโครงกำร  สิ่งท่ีควรพัฒนำ  

2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  ( Self Study Report )  ของแต่ละมำตรฐำน 
3. ส่งมอบให้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน  ก่อนวันท่ี  31  มีนำคม  2554 

มาตรฐานที่ 1     ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ  
 

1. นำงเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ  กรรมกำร 
3. นำงสำวภัทรินทร์ มุ่นเชย  กรรมกำร 
4. นำยรำเมศ จ่ำงผล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มาตรฐานที่   2   หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. นำยมำโนชญ์ เผื่อนโภคำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอนุสรณ์ จำรุฑิฆัมพร  กรรมกำร 
3. นำงนันทวัน ชุ่มแจ้ง  กรรมกำร 
4. นำงวรรณี ชิดเช้ือวงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มาตรฐานที่    3      กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

1. นำยสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงวรรณกร สิทธิกลำง  กรรมกำร 
3. นำงวำสนำ ปำลรังษ ี  กรรมกำร 
4. นำยพรมงคล วรนำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มาตรฐานที่   4     กำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
 

1. นำยสมยศ แก้วประทุมรัสมี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์  กรรมกำร 
3. นำยโสภณวิชญ์ ยิ้มขำว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี    5    นวัตกรรมและการวิจัย 
 

1. นำยชลิต ล้วนศิริ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกิตติภพ ปำนคณินทร์  กรรมกำร 
3. นำงศรีสุดำ จันทร์ศร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

/ มำตรฐำนท่ี 6 
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มำตรฐำนท่ี    6     ภาวะผู้น าและการจัดการ 
1. นำงสำวเรณู มำนะกุล  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมศักด์ิ ทับทัน  กรรมกำร 
3. นำงสำวอรษำ วิไลพันธุ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มำตรฐำนท่ี    7     การประกันคณุภาพภายใน 
 

1. นำยประพล นิลใหญ ่  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกำญจนำ กุลคง  กรรมกำร 
3. นำงอุทุมพร แก้วสำมศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

4.  คณะกรรมการตัวบ่งชี ้
มีหน้าที่       

1. ปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำนเป้ำหมำยกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมข้อก ำหนด 
ตัวบ่งช้ีและมำตรฐำนอำชีวศึกษำ  โดยพิจำรณำเกณฑ์ประเมินของสมศ. ประกอบ 

2. ปฏิบัติงำนจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนข้อมูลส่งงำนประกันคุณภำพตำมวันและเวลำท่ีก ำหนดใน
แผนปฏิทินปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ 

3. จัดเก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนสรุปแบบประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและเป็นระบบเพื่อง่ำยต่อ
กำรสืบค้น 

4. วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนสรุปรวบรวมเป็นรูปเล่มในรูปแบบรำยงำนประเมินตนเอง
(self study reports) 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

4.1 นำงเพ็ญศรี          วงศ์แสนเจริญดี 
นำยศิลป์ชัย           ทรงศิริโสภิณ 
นำงสำวภัทรินทร์     มุ่นเชย 
นำยรำเมศ             จ่ำงผล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 

4.2 นำงฐำนวีร์            ณ นคร 
นำยมำโนชญ์       เผ่ือนโภคำ 
นำงสำวทิวำพร    กำหลง 
นำงสำวอัญชลำ    ปำนผ่อง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 

4.3 นำงนันทวนั         ชุ่มแจ้ง 
นำยโสภณวิชญ์    ยิ้มขำว 
นำยจักรพันธ์        พึ่งเมือง 
นำยอลงกฤต         ตรำชู 
นำงสำวศริยำ        สูตรประสิทธิ์ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 

/ 4.4 นำงพรรษชล 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้
4.4 นำงพรรษชล        พ่ึงสุนทรศิริมำศ

นำงสำวกำญจนำ  กุลคง 
นำงสำวอำรีรัตน์   โพธ์ิสวัสด์ิ 
นำงสำวสุธำศิณี    ต่ีด้วง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

4.5 นำยบุญสืบ          โพธ์ิศรี 
นำงวรรณำ          ทรงศิริโสภิณ 
นำงสำวสุกัญญำ  ด้วงเอียด 
นำยเมธัญ            เทียนถนอม 
นำงเบญจมำศ     โพธิก ำพล 
นำงสำวสุปรำณี  กันแตง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

4.6 นำงสำวภัทรินทร์  มุ่นเชย 
นำยสงวน             บรรจงดิษฐ์ 
นำงสำวระเบียบ   พรรณไฟ 
นำยจตุพงษ์          ลี้ประเสริฐ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่   1 ตัวบ่งชี้ที่ 6 

4.7 นำงเพ็ญศรี         วงศ์แสนเจริญดี 
นำงสำวภัทรินทร์  มุ่นเชย 
นำยศิลป์ชัย        ทรงศิริโสภิณ 
นำยรำเมศ            จ่ำงผล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 7 

4.8 นำงเพ็ญศรี         วงศ์แสนเจริญดี 
นำงสำวภัทรินทร์  มุ่นเชย 
นำยศิลป์ชัย        ทรงศิริโสภิณ 
นำยรำเมศ          จ่ำงผล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 8 

4.9 นำงเพ็ญศรี         วงศ์แสนเจริญดี 
นำงสำวภัทรินทร์  มุ่นเชย 
นำยศิลป์ชัย        ทรงศิริโสภิณ 
นำยรำเมศ           จ่ำงผล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 

4.10 นำงเพ็ญศรี         วงศ์แสนเจริญดี 
นำงสำวภัทรินทร์  มุ่นเชย 
นำยศิลป์ชัย        ทรงศิริโสภิณ 
นำยรำเมศ          จ่ำงผล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรกรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 10 

4.11 นำงสำวบันจง       โอสถำนนท์ 
นำยพรมงคล         วรนำม 
นำยเอกรินทร์        สินทะเกิด 
นำงสำวสุทิศำ        พรรณไวย 
นำยวิษณุ               ค้อสุวรรณดี 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

/ 4.12 นำงสำวบันจง 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
4.12 นำงสำวบันจง       โอสถำนนท์ 

นำยพรมงคล         วรนำม 
นำยเอกรินทร์        สินทะเกิด 
นำงสำวสุทิศำ        พรรณไวย 
นำยวิษณุ               ค้อสุวรรณดี 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 12 

4.13 นำยมำโนชญ์       เผื่อนโภคำ  
นำงฐำนวีร์           ณ  นคร 
นำงสำวนิรชรำ    ชำวไชย 
นำยสวง               ชุ่มแจ้ง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 13 

4.14 นำยมำโนชญ์       เผื่อนโภคำ 
นำยสวง               ชุ่มแจ้ง 
นำงฐำนวีร์           ณ นคร 
นำงสำวเสำวภำ    หกเหลี่ยม 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 14 

4.15 นำงอุทุมพร          แก้วสำมศรี 
นำงสำวศริยำ         สูตรประสิทธ์ิ 
นำยอลงกฤต         ตรำชู 
นำงสำวอำรีย์รัตน์  โพธ์ิสวัสด์ิ 
นำงสำวกำญจนำ   กุลคง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 15 

4.16 นำงศิริพร              ศรีสัมฤทธ์ิ 
นำงสำวนำรีรัตน์   ทองมั่ง 
นำงวรรณำ            ทรงศิริโสภิณ 
นำงสำวชลธิชำ      จันทร์ทัด 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 16 

4.17 นำงวรรณำ             ทรงศิริโสภิณ 
นำยสมศักด์ิ           ทับทัน 
นำงสำวสุกัญญำ    ด้วงเอียด 
นำยเมธัญ               เทียนถนอม 
ส.อ. ธวัช               ปริญญำศำสตร์ 
นำยเอกรินทร์        สินทะเกิด 
นำยจอม                 นำมีผล 
นำยศิลป์ชัย            ทรงศิริโสภิณ 
นำงสำวอรวรรณ   โมบัณฑิต 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 17 

4.18 นำยสุวัฒ                ม่วงเขียว 
นำยอัครชัย            ขวัญชื้น 
นำยกิติศักด์ิ           ย่ีสุ่นศรี 
นำยอิสรำ             แย้มบำงยำง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 18 

 

 
 

 
 

 

/ นำยชรินทร์ 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 นำยชรินทร์         ศรส่ง 

นำยปรำโมท       ส ำลีร่วง 
นำยกิตติ             หอมล ำดวน 
นำยกฤษฎำ         มัครเมธี 
นำยศศิธันท์        ปุ๊ดปัญญำ 
นำยจิรวัฒน์        พิธำนเก้ือกูล 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

4.19 นำงนันทวัน        ชุ่มแจ้ง 
นำยโสรัจ             นำคทัต 
นำงชุติมณฑน์     กตะศิลำ 
นำงสำวภำวะดี    เรือนบัว 
นำงสำวพัชรำภรณ์  ต่อดอก 
นำยสมศักด์ิ             ทับทัน 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 19 

4.20 นำยอนุสรณ์         จำรุฑีฆัมพร      
นำยสุขุม               ปิตำนุสรณ์ 
นำงสำววงเดือน   เจริญนุกูล 
นำงสำววิชุดำ      บุญฤทธ์ิ          

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 20 

4.21 นำยสุวัฒ              ม่วงเขียว 
นำยอัครชัย           ขวัญชื้น 
นำยกิติศักด์ิ           ย่ีสุ่นศรี 
นำยอิสรำ              แย้มบำงยำง 
นำยชรินทร์          ศรส่ง 
นำยปรำโมท        ส ำลีร่วง 
นำยกิตติ              หอมล ำดวน 
นำยกฤษฎำ          มัครเมธี 
นำยศศิธันท์           ปุ๊ดปัญญำ 
นำยจิรวัฒน์          พิธำนเก้ือกูล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 21 

4.22 นำงสำวอรษำ      วิไลพันธ์ุ 
นำงสำวจินตนำ   สวนสมจิตร 
นำยศุภชัย             บริสุทธ์ิพงศำกุล 
นำงสำวศรีวิภำ     ปรำศัย 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 22 

4.23 นำงดวงนภำ         สุค ำ 
นำงฐำนวีร์           ณ  นคร 
นำยพรมงคล       วรนำม 
นำงสำวภัทรินทร์  มุ่นเชย 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 23 

 
 

/ 4.24 นำงสำวทิพำพร 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
4.24 นำงสำวทิพำพร    สมพงษ์อินทร์

นำงสำวรุ่งนภำ      ส ำเภำทอง 
นำยสวง                 ชุ่มแจ้ง 
นำยสัญชัย              ไตรญำณ 
นำงสำวอรทัย         บรมสุข 
นำงสังวำลย์           อยู่ทรง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 24 

4.25 นำงวรรณี              ชิดเชื้อวงศ์ 
นำงสำววิลำวัลย์    ส่งแสงแก้ว 
นำงสังวำลย์          อยู่ทรง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 25 

4.26 นำงสำวเรณู          มำนะกุล 
นำยศุภชัย             บริสุทธ์ิพงศำกุล 
นำงสำวจินตนำ    สวนสมจิตร 
นำงสำวอรษำ       วิไลพันธ์ุ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 26 

4.27 นำงสำวเรณู          มำนะกุล 
นำยศุภชัย             บริสุทธ์ิพงศำกุล 
นำงสำวจินตนำ    สวนสมจิตร 
นำงสำวอรษำ       วิไลพันธ์ุ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 27 
 

4.28 นำงวรรณกร         สิทธ์ิกลำง 
นำงสำวบันจง      โอสถำนนท์ 
นำยวิษณุ               ค้อสุวรรณดี 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  3 ตัวบ่งชี้ที่ 28 

4.29 นำงวำสนำ            ปำลรังษี 
นำยสมยศ              แก้วประทุมรัสมี 
นำยสิทธิพร           ตันประเสริฐ 
นำงสำวระเบียบ    พรรณไฟ 
นำงสังวำลย์           อยู่ทรง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  3 ตัวบ่งชี้ที่ 29 

4.30 นำยศิลป์ชัย          ทรงศิริโสภิณ 
นำงเพ็ญศรี           วงศ์แสนเจริญ 
นำงสำวศรีโสภำ   ลิมปิโชติพงษ ์
นำงสำวกรกนิษ    ศรีทองจรัสกุล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  3 ตัวบ่งชี้ที่ 30 

4.31 นำยสมเกียรติ        ภูมิชัยสุวรรณ์ 
นำยกิติพงศ์           เมธำวิวรรธน์กุล 
นำยภิญโญ             ปิยะกุล 
นำยพรมงคล          วรนำม 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  3 ตัวบ่งชี้ที่ 31 

 
 

 

 

/ 4.32 นำยสมเกียรต ิ
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
4.32 นำยสมเกียรติ      ภูมิชัยสุวรรณ ์

นำยกิติพงศ์         เมธำวิวรรธน์กุล 
นำยภิญโญ           ปิยะกุล 
นำยพรมงคล        วรนำม 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  3 ตัวบ่งชี้ที่ 32 

4.33 นำยสมยศ            แก้วประทุมรัสมี 
นำยสมเกียรติ      นันทรัตนพงศ์ 
นำยจิรว ฒน์        พิธำนเก้ือกูล 
นำยกนกศักด์ิ      มุธิโต 
นำยวิวัฒน์           มงคลเพ็ชร 
นำยโสภณวิชญ์    ย้ิมขำว 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  4  ตัวบ่งชี้ที่ 33 

4.34 นำงศิริพร               ศรีสัมฤทธ์ิ 
นำงสำวสุปรำณี     กันแตง 
นำยอนุกูล              จรัสศรีพิบลูย์ 
นำงสำวชลธิชำ      จันทร์ทัด 
นำงสำวชลำรัตน์    ทรงอุบล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  4  ตัวบ่งชี้ที ่34 

4.35 นำยชลิต                ล้วนศิริ 
นำยกิตติภพ          ปำนคณินทร์ 
นำงศรีสุดำ            จันทร์ศร 
นำยบรรจง             เฟ่ืองฟู 
นำงดวงนภำ           สุค ำ 
นำงสำวอำรีย์รัตน์    โพธ์ิสวัสด์ิ 
นำยอลงกฤต           ตรำชู 
นำงสำวศริยำ          สูตรประสิทธ์ิ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  5 ตัวบ่งชี้ที ่35 

4.36 นำงณัฐกำนต์          สุธรรมชัย 
นำยช ำนำญ             จับบำง 
นำยสมศักด์ิ             ทับทัน 
นำงสำวอรทัย         บุญกอบเกื้อ        

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  5 ตัวบ่งชี้ที ่36 

4.37 นำงศิริพร               ศรีสัมฤทธ์ิ 
นำงสำวสุปรำณี      กันแตง 
นำงสำวนำรีรัตน์     ทองมั่ง 
นำงสำวชลำรัตน์     ทรงอุบล 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  5 ตัวบ่งชี้ที่ 37 

4.38 นำงณัฐกำนต์         สุธรรมชัย 
นำงสำวเรณู            มำนะกุล 
นำยสมศักด์ิ            ทับทัน 
นำยช ำนำญ            จับบำง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนที่  5 ตัวบ่งชี้ที่ 38 

 

 
 

 

/ 4.39 นำงสำวเรณู 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

4.39 นำงสำวเรณู           มำนะกุล 
นำยศุภชัย              บริสุทธิ์
พงศำกุล 
นำงสำวจินตนำ     สวนสมจิตร 
นำงสำวอรษำ        วิไลพันธุ์ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี 6  ตัวบ่งช้ีท่ี 39 

4.40 นำงสำวเรณู           มำนะกุล 
นำยศุภชัย              บริสุทธิ์
พงศำกุล 
นำงสำวจินตนำ     สวนสมจิตร 
นำงสำวอรษำ        วิไลพันธุ์ 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี 6  ตัวบ่งช้ีท่ี 40 

4.41 นำยสมศักดิ์           ทับทัน 
นำยเอกรินทร์        สินทะเกิด 
นำงพวงทิพย์         อิ่มธนบัตร 
นำงสำวรพีพร       ชำวไร่อ้อย 
นำงสำวสุพรรษำ    เอี้ยงชะอุ่ม 
นำงสำวกำนดำ      ปิ่นวิถี 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี 6  ตัวบ่งช้ีท่ี 41 

4.42 นำยประพล            นิลใหญ่ 
นำงอุทุมพร             แก้วสำมศรี 
นำยชลิต                  ล้วนศิริ 
นำงสำวอำรีย์รัตน์   โพธิ์สวัสด์ิ 
นำงสำวกำญจนำ      กุลคง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี 7  ตัวบ่งช้ีท่ี 42 

4.43 นำยประพล             นิลใหญ่ 
นำงอุทุมพร              แก้วสำมศรี 
นำยชลิต                   ล้วนศิริ 
นำงสำวอำรีย์รัตน์   โพธิ์สวัสด์ิ 
นำงสำวกำญจนำ      กุลคง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี 7  ตัวบ่งช้ีท่ี 43 

1.13 
 

นำงณัฐกำนต์            สุธรรมชัย 
นำงสำวนิรชำ         ชนะประเสริฐ 
นำงสำวอรทัย          บุญกอบเกื้อ 
นำงธมกร                  ปิ่นมังกร 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี  13 
ส ำหรับสำขำวิชำพณิชยกำร 

5. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

/ 5. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
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       มีหน้าที่       
 แนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำแนวทำงในกำรจัดกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ก ำกับ ติดตำมและประเมินคุณภำพ
ของสถำนศึกษำเบื้องต้นก่อนรับกำรประเมินจำกต้นสังกัดและน ำผลกำรประเมินเสนอต่อวิทยำลัย 
    5.1   นำยสำยัณห์        ตรีอุดม                             ประธำนกรรมกำร 
     5.2   นำยสมศักดิ์ สังข์แก้ว                           รองประธำนกรรมกำร 
    5.3   นำงอุทุมพร     แก้วสำมศรี                  กรรมกำร 
     5.4    นำงศิริพร          ศรีสัมฤทธิ์         กรรมกำร 
     5.5   นำงเพ็ญศรี   วงศ์แสนเจริญดี         กรรมกำร 
    5.6   นำยประพล  นิลใหญ่                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    
 
 ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามค าสั่งฉบับนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะพากเพียร  จนบรรจุวัตถุประสงค์ของการงาน  และให้
คณะกรรมการอ านวยการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของงานต่าง ๆ เสนอต่อวิทยาลัยต่อไป  
ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่         สิงหาคม  2553 
 
  
                                                                                  ( นำยสำวิทย์      ญำณภิรัต) 
                                                                            ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร 

ท่ี            / 2553 
เร่ือง      แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรงำนประกันคุณภำพภำยในสำขำวิชำ   ปีกำรศึกษำ   2553 

………………………………………………. 

                     ตำม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  หมวด  6 มำตรำ 48  ก ำหนดให้หน่วยงำน
ต้นสังกัด  และสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  
เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเปิดเผยต่อสำธำรณชน มำตรำ 49 ให้มีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี กำรประเมินคุณภำพภำยนอกและกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน สำขำวิชำ ปี
กำรศึกษำ 2553  และพัฒนำคุณภำพตำมแนวทำงของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกวิทยำลัยฯ  จึงเห็นสมควรให้
บุคคลต่อไปน้ี  ท ำหน้ำท่ี 
 

6. คณะกรรมการอ านวยการ 
มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ   อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร

สำขำวิชำชุดต่ำงๆ     เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยแก้ปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรอันอำจพึงมีให้ส ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยตำมก ำหนดเวลำท่ีระบุไว้ตำมแผนปฏิบัติงำนของแต่ละชุดกำรด ำเนินงำน 

ประกอบด้วย 
 

1.1 นำยสำวิทย์ ญำณภิรัต ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยสมศักด์ิ สังข์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยสำยัณห์ ตรีอุดม รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำยบุณธรรม์ บุญเลี้ยง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำยประพล นิลใหญ ่ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯ                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.6 นำงอุทุมพร แก้วสำมศรี ผู้ช่วยงำนประกันคุณภำพฯ                กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

 
 

7. คณะกรรมการการประกันคณุภาพภายใน   สาขาวิชา และพฒันาคณุภาพตามแนวทางของการประกนั
คณุภาพภายนอก  

  มีหน้าที่      
1. ก ำหนดแผนงำน  ปฏิทินปฏิบัติงำน  กำรประกันคุณภำพภำยในของสำขำวิชำ 
2.   ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตัวบ่งช้ีของ สำขำวิชำอ ำนวยควำมสะดวก และ

ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรชุดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

/3. วิเครำะห์ข้อมูล

... 
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3.   วิเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองแต่ละมำตรฐำนเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับ
ผลกำรประกันคุณภำพภำยในสำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2551 และปีกำรศึกษำ 2552 เสนอวิทยำลัย 
เพื่อหำแนวทำงแก้ไข 

4.   เสนอโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ 
                 5.     ควบคุม ดูแลกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสำขำวิชำ ให้เสร็จสิ้นตำมก ำหนดเวลำ 

    6. ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ประกอบด้วย 

 2.1  นำยบุณธรรม์    บุญเลี้ยงรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร                ประธำนกรรมกำร 
 2.2  นำยสุรพล       อยู่ทรง                         รองประธำนกรรมกำร 
 2.3  นำยเอกชัย      วงศ์แสนเจริญดี               รองประธำนกรรมกำร 

2.4  นำยสมชำย      โพธิก ำพล                    กรรมกำร 
2.5  นำยชูชำติ        ทัฬหพัชรกุล                            กรรมกำร 
2.6  นำยวินัย          ร่มบำรมี                          กรรมกำร 
2.7  นำงเพ็ญศรี       วงศ์แสนเจริญดี                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.8  นำยรำเมศ          จ่ำงผล                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
8. คณะกรรมการด าเนนิงานประกนัคณุภาพภายใน สาขาวิชา 

มีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของสำขำวิชำตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี 
2. จัดท ำแฟ้มมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของสำขำวิชำ 
3. จัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง(SAR) ของสำขำวิชำและน ำส่งวิทยำลัยภำยในวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2554  
4. วิ เครำะห์ ข้อมูลแต่ละมำตรฐำนในสำขำวิชำ เพื่ อเปรียบเ ทียบผลกำรด ำ เนินงำนท่ีผ่ำนมำ                       

ปีกำรศึกษำ 2552 หำจุดเด่น จุดด้อย พร้อมเสนอแนวทำงแก้ไข 
5. เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยในสำขำวิชำตำมเกณฑ์ประเมินตำมเวลำท่ีก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.1 สำขำวิชำเครื่องมือ

กล... 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ที่รบัผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

3.1 สาขาวิชาเครื่องกล 
นำยพันศักด์ิ      บุญปก 
นำยศุภชัย         บริสุทธิ์พงศำ
กุล 
นำยณรงค์ชัย     ซื่อสัตย์ 
นำยอนุสรณ์      จำรุฑีฆัมพร 
นำยเกษม          สุขสบำย 
นำยสัญชัย        ไตรญำณ  
ส.อ.ธวัช            ปริญญำ
ศำสตร ์
นำยวีระ             ชำนนท์ 
นำยอภิรักษ์       หงส์ทอง 
นำยธวัฒน์         พรประเสริฐ 
นำยกำนต์         นุ่มศิริ 
นำยมนัฐพงษ์    ฤทธิ์สุวรรณ 
นำยอิสรำ           แย้มบำงยำง 

 
ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 13 – 15 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 25 - 27 
มำตรฐำนท่ี  6  ตัวบ่งช้ีท่ี  39 - 41 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 16 , 20 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 21 - 23 
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 – 12   มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี  
24 
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 29 - 30 
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 – 10  
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 31 - 32 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี 35 - 38   
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 18 – 19  มำตรฐำนท่ี 3   ตัวบ่งช้ีท่ี 28   
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 17   มำตรฐำนท่ี  4  ตัวบ่งช้ีท่ี 33 - 
34 
มำตรฐำนท่ี  7   ตัวบ่งช้ีท่ี 42 - 43 

3.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม
บ ารุง 
นำยชูชำติ          ทัฬหพัชรกุล 
 
นำยสมศักด์ิ       ทับทัน 
นำยอัครชัย        ขวัญช้ืน 
นำยธ ำรงค์         วุฒิธนำกรกุล 
นำยสุทธิ             สิขัณฑกสมิต 
นำยชลธิต           นุชเนตร 
นำยกิติพงศ์       เมธำวิวรรธน์
กุล 
นำยพรมงคล       วรนำม 
นำยกิตติศักด์ิ       ย่ีสุ่นศรี 
นำยวุฒิชัย           ใจมิภักดิ์ 
นำยทองพิทักษ์   พยำนอน 
นำยสมชำย         น้อยทรัพย์ 
นำยรำเมศ           จ่ำงผล 

 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
มำตรฐำนท่ี 6,7  ตัวบ่งช้ีท่ี 39,42 - 43 และจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเองของสำขำวิชำ 
มำตรฐำนท่ี  3,6  ตัวบ่งช้ีท่ี 28 - 30 ,41 
มำตรฐำนท่ี   5  ตัวบ่งช้ีท่ี  35 - 38 
มำตรฐำนท่ี   2  ตัวบ่งช้ีท่ี 16 - 17 
มำตรฐำนท่ี   3  ตัวบ่งช้ีท่ี 31 - 32 
มำตรฐำนท่ี   1  ตัวบ่งช้ีท่ี 7 - 10 
มำตรฐำนท่ี 1, 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 – 2, 26 – 27  
มำตรฐำนท่ี   2  ตัวบ่งช้ีท่ี  22 - 25 
มำตรฐำนท่ี   1  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 - 6 
มำตรฐำนท่ี   6  ตัวบ่งช้ีท่ี  39 - 40  
มำตรฐำนท่ี   1,4  ตัวบ่งช้ีท่ี 11 - 12, 33 - 34 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 18 – 21 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 13 - 15 

 

/3.3 สำขำวิชำโลหะกำร

... 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ที่รบัผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3.3 สาขาวิชาโลหะการ 

นำยบุญเติม        เผือกร่มโพธิ์ 
 
นำยสมเกียรติ     นันทรัตนพงศ์ 
นำยประดิษฐ     ดีกระจ่ำง 
นำยอนุกูล         จรัสศรีพิบูลย์ 
นำยบรรจง         เฟื่องฟู 
นำยชูศักด์ิ         เจริญสุวรรณกุล 
นำงสำวทิวำพร  กำหลง 
นำยชรินทร์        ศรส่ง 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี  1 - 7  ตัวบ่งช้ีท่ี  1 -  43 และจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเองของสำขำวิชำ 
 

3.4 สาขางานไฟฟ้า 
นำยธนะ             จันทร์อ่อน 
 
 
นำยวิษณุ             ค้อสุวรรณดี 
 
 
นำยสวง              ชุ่มแจ้ง 
 
นำยจอม              นำมีผล 
 
 
นำยนิรันดร์         ศุกรสุนทร 
 
นำยสิทธิพร         ตันประเสริฐ 
 
นำยปรำโมช        ส ำลีร่วง 
 
นำยสุรศักด์ิ          ไทรไกรกระ 
 
นำงสำววิลำวัลย์   ส่งแสงแก้ว 
 
นำยรังสรรค์         แก้วทับทิม 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
 

กรรมกำร 
 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 18,21,25 
มำตรฐำนท่ี  6  ตัวบ่งช้ีท่ี 39 
มำตรฐำนท่ี  7  ตัวบ่งช้ีท่ี 42,  43 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 11, 12 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 19 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี 35 - 36   
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2 
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 13,14,24 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 5, 6 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 16, 17 
มำตรฐำนท่ี 6  ตัวบ่งช้ีท่ี 41 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 20 
มำตรฐำนท่ี 4  ตัวบ่งช้ีท่ี 33, 34 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 15, 23 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี 37, 38   
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 29,  30 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 7, 8 
มำตรฐำนท่ี 6  ตัวบ่งช้ีท่ี 40 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 22 
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 28, 31, 32 
มำตรฐำนท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี 4, 9, 10 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 26 – 27 

 

/3.5 สำขำงำน

อิเล็กทรอนิกส์... 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ที่รบัผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3.5 สาขางานอิเลก็ทรอนกิส ์

นำยเอกชัย        วงศ์แสนเจริญดี 
 
นำยมำโนชญ์       เผื่อนโภคำ 
นำยเอกรินทร์      สินทะเกิด 
นำยกนกศักด์ิ       มุธิโต 
นำยสมเกียรติ      ภูมิชัยสุวรรณ์ 
นำยวิวัฒน์            มงคลเพ็ชร์ 
นำยกิตติภพ          ปำนคณินทร์ 
นำงพวงทิพย์        อิ่มธนบัตร 
นำยกิตติ               หอมล ำดวน 
นำงสำววรรณกร  สิทธิ์กลำง 
นำยปิยพันธ์          นำรถเมธี 
นำยจรัล                อ่วมประทุม 
นำยกิตติศักด์ิ        กล่องชู 
นำงสำวชุลีรัตน์    ซุ่นเจำ 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 6,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 39 - 43 และจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเองของสำขำวิชำ 
มำตรฐำนท่ี  ตัวบ่งช้ีท่ี  
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 12 
มำตรฐำนท่ี    ตัวบ่งช้ีท่ี 
มำตรฐำนท่ี 1   ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 12 
มำตรฐำนท่ี  4,5   ตัวบ่งช้ีท่ี 33 - 34,35 - 38 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี 35 - 38 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี 28 - 32 
มำตรฐำนท่ี  4  ตัวบ่งช้ีท่ี 33 - 34 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี 28 - 32 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 13 - 27 
มำตรฐำนท่ี  6  ตัวบ่งช้ีท่ี 39 - 41 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี 35 - 38 
มำตรฐำนท่ี  6  ตัวบ่งช้ีท่ี 39 - 41 

3.6 สาขางานก่อสร้าง 
นำยจิรวัฒน์         พิธำนเกื้อกูล 
 
นำยชำตรี            ศรีคงแก้ว 
นำยโสรัจ            นำคทัต 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 1 - 7ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 43  และจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเองของสำขำวิชำ 
 

3.7 สาขางานสถาปัตยกรรม 
นำยสมชำย       โพธิก ำพล 
 
นำยเชิญขวัญ  พงษ์สำระนันทกุล 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 1 - 7  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 43 และจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเองของสำขำวิชำ 

3.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำยบุญสืบ           โพธิ์ศรี 
 
นำยศิลป์ชัย          ทรงศิริโสภิณ 
นำยเชษฐ์นรินทร์  จุ่นเกตุ 
นำงสำวสุปรำณี    กันแตง 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 1 - 7ตัวบ่งช้ีท่ี  1 - 43 และจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเองของสำขำวิชำ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

/3.9 กลุ่มพื้นฐำน... 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3.9 กลุ่มพื้นฐาน 

นำยจิรโรจน์      ธีรไวทยะ 
นำยสมยศ         แก้วประทุมรัสมี 
นำยชลิต           ล้วนศิริ 
นำยภิญโญ        ปิยะกุล 
นำยสุวัฒ           ม่วงเขียว 
นำยช ำนำญ       จับบำง 

 
ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนที่ 1 - 7ตัวบ่งชี้ที่  1 - 43 และจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเองของสำขำวิชำ 

3.10 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
นำยสุรพล         อยู่ทรง 
 
นำงพรรษชล   พ่ึงสุนทรศริิมำศ 
 
นำงเพ็ญศรี       วงศ์แสนเจริญดี 
 
นำงสำวทิพำพร  สมพงษ์อินทร์ 
 
นำงอุทุมพร        แก้วสำมศรี 
 
นำยโสภณวิชญ์   ย้ิมขำว 
นำงนันทวัน          ชุ่มแจ้ง 
 
นำงสำวอรษำ        วิไลพันธ์ุ 
 
นำงวำสนำ             ปำลรังษี 
 
นำงดวงนภำ           สุค ำ 
นำงสำวภัทรินทร์   มุ่นเชย 
นำยจักรพันธ์          พ่ึงเมือง 
นำยจตุพงษ์            ลี้ประเสริฐ 
นำยกัมพล              พูนนำม 
 
นำงสำวอำรีย์รัตน์   โพธ์ิสวัสด์ิ 
 
นำงสำวกำญจนำ    กุลคง 
 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 
กรรมกำร 

 

 
มำตรฐำนที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 16,18 
มำตรฐำนที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่ 42 , 43 
มำตรฐำนที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 4 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 14,26 
มำตรฐำนที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 4 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 14,26 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 22, 24, 25 
มำตรฐำนที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  32 
มำตรฐำนที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  1, 2, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 15, 28 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 16, 18 - 21 
มำตรฐำนที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 3 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 20 
มำตรฐำนที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 4 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 14,26 
มำตรฐำนที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 16,18 
มำตรฐำนที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่ 42 , 43 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  23 
มำตรฐำนที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่  39 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 16, 18 - 21 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 16, 18 - 21 
มำตรฐำนที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 16,18 
มำตรฐำนที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่ 42 , 43 
มำตรฐำนที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  1, 2, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 15, 28 
มำตรฐำนที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  1, 2, 5, 6 
มำตรฐำนที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 15, 28 

 
 

 
 

 
 

/นำงสำวระเบียบ... 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ที่รบัผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้
 นำงสำวระเบียบ       พรรณไฟ 

 
นำยอลงกฤต        ตรำชู 
 
นำงสำวสุธำศิณี   ต่ีด้วง 
 
 
นำยพีรดนย์         จิระกูลวัตน์ 
 
นำงสำวจิรภิณญำ  นำดเกี้ยว 
 
 
 
นำงสำวเหมรัตน์   ช่ำงทุ่งใหญ่ 
 
 
นำยสงวน            บรรจงดิษฐ์ 
 
นำยภัทรำวุธ        คงเพ็ชร 
 
นำงสำวสิริยำ       สูตรประสิทธิ์ 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 
 
 

กรรมกำร 
 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 16,18 
มำตรฐำนท่ี 7  ตัวบ่งช้ีท่ี 42 , 43 
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 5, 6  
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 15, 20, 28 
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 14,22, 24, 25,26 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  32 
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 3,4 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 14, 20, 26 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 22, 24, 25 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  32 
มำตรฐำนท่ี 5  ตัวบ่งช้ีท่ี  35, 36, 38, 40 
มำตรฐำนท่ี 7  ตัวบ่งช้ีท่ี 42 , 43 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 22, 24, 25 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  32 
มำตรฐำนท่ี 5  ตัวบ่งช้ีท่ี  35, 36, 38, 40 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 22, 24, 25 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  32 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 16, 18 – 21 
มำตรฐำนท่ี 5  ตัวบ่งช้ีท่ี  35, 36, 38, 40 
มำตรฐำนท่ี 5  ตัวบ่งช้ีท่ี  35, 36, 38, 40 

3.11 สาขางานการบญัช ี
นำยวินัย                   ร่มบำรมี 
 
นำงฐำนวีร์                ณ  นคร 
นำงสำวนำรีรัตน์       ทองมั่ง 
นำงสำวชลธิชำ         จันทร์ทัด 
นำงศิริพร                  ศรี
สัมฤทธิ ์
นำงศรีสุดำ                จันทร์ศร 
นำงอรทัยภ์                ท ำมำ 
นำงสำวนิรชำ    ชนะประเสริฐ 
นำงสำวนิรชรำ          ชำวไชย 
นำงสำวอังคณำ          ทองจุฑำ 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 43 - 44 และจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเองของสำขำวิชำ 
มำตรฐำนท่ี  6  ตัวบ่งช้ีท่ี 40 - 42 
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 6 
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 7 - 13 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 14 - 21 
มำตรฐำนท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี 22 - 28 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี 29 - 33 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี 36 - 37 
มำตรฐำนท่ี  4  ตัวบ่งช้ีท่ี  34 – 35 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี 38 - 39 

/3.12 สำขำงำนกำรขำย... 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ที่รบัผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้
3.12 สาขางานการขาย/การตลาด 

นำงศรีพรรณ        จำรุฑีฆัมพร 
 
นำงสำวเรณู          มำนะกุล 
นำงณัฐกำนต์        สุธรรมชัย 
นำงสุณี                 สุขสบำย 
นำงสังวำลย์          อยู่ทรง 
นำงพรภรรณ        ประยงค์หอม 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 5, 6, 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 37 - 44 และจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเองของสำขำวิชำ 
มำตรฐำนท่ี  2, 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 22 - 28  
มำตรฐำนท่ี  4, 5  ตัวบ่งช้ีท่ี 29 - 36  
มำตรฐำนท่ี     2    ตัวบ่งช้ีท่ี  15 - 21 
มำตรฐำนท่ี   1, 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 8 - 14 
มำตรฐำนท่ี      1   ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 7 

3.13 สาขางานการเลขานุการ 
นำงดำรณี                นำมีผล 
 
 
 
นำงรุ่งรัตน์             ไตรญำณ 
 
นำงสำวบันจง     โอสถำนนท์ 
 
 
นำงธมกร                ป่ินมังกร 
 
นำงวรรณี               ชิดเช้ือวงศ์ 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำร 
 
 

กรรมกำร 
 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 16 – 18, 23 – 27 
มำตรฐำนท่ี 4  ตัวบ่งช้ีท่ี 33 – 34 
มำตรฐำนท่ี 7  ตัวบ่งช้ีท่ี 42 – 44 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 19 – 21 
มำตรฐำนท่ี 6  ตัวบ่งช้ีท่ี 39 - 41 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 11 – 12 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 15 – 16 
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 28 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 7 – 10 
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 30 – 32 
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 – 6 
มำตรฐำนท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี13 – 14 , 22 
มำตรฐำนท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 29 
มำตรฐำนท่ี 5  ตัวบ่งช้ีท่ี 35 – 38  

3.14 สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
นำงเบญจมำศ         โพธิก ำพล 
 
นำงวรรณำ          ทรงศิริโสภิณ 
นำงสำวสุกัญญำ      ด้วงเอียด 
นำยเมธัญ              เทียมถนอม 
นำงสำวกรนิษ    ศรีทองจรัสกุล 
นำยศรำยุทธ              คอนเอม 
นำงสำวอรวรรณ       โมบัณฑิต 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มำตรฐำนท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 43 - 44 และจัดท ำรำยงำนประเมิน
ตนเองของสำขำวิชำ 
มำตรฐำนท่ี  2   ตัวบ่งช้ีท่ี 13 - 27 
มำตรฐำนท่ี  5  ตัวบ่งช้ีท่ี  35 - 38 
มำตรฐำนท่ี  4  ตัวบ่งช้ีท่ี  33 - 34 
มำตรฐำนท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  28 -32 
มำตรฐำนท่ี 6   ตัวบ่งช่ีท่ี 39 – 42     
มำตรฐำนท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 12 

/ให้ผู้มีรำยช่ือ... 
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 ให้ผู้มีรำยช่ือท่ีได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำง ๆ ตำมค ำสั่งฉบับน้ีปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะพำกเพียร  จนบรรลุวัตถุประสงค์ของงำน  และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสรุป
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของงำนต่ำง ๆ เสนอต่อวิทยำลัยต่อไป   

 

ท้ังน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันท่ี         พฤศจิกำยน  2553 
 
  
                                                                                  ( นำยสำวิทย์      ญำณภิรัต) 
                                                                            ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
 
 
 
 
 
 
 


