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เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ตามพระราชบัญญัติ        
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 47 และ48 และตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐาน
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความสอดคล้องในเรื่องของตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินฯ ท่ีเช่ือมโยง
กับตัวบ่งช้ีของสอศ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยมีการปรับปรุงในส่วนของมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีของ สอศ. ซึ่งเดิมมี 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งช้ี เป็น 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมและ 44 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาพณิชยกรรม  ปรับปรุงประเภทตัวบ่งช้ีได้แบ่งย่อยออกจาก 
26 ข้อก าหนด ซึ่งสามารถบ่งบอกปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลผลิต เพื่อให้การประเมินผลในภาพรวมมี
ความครอบคลุม และสามารถวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมุ่งหวังท่ีจะน าผลการประเมินตนเองในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

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

          วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
                        พฤษภาคม 255๕      
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  5  
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  และพณิชย กรรม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ดังนี้ 
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
1. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 
 -   หลักสูตรปวช.  มี  5  สาขาวิชา   8   สาขางาน 
 -  หลักสูตรปวส. มี  6  สาขาวิชา    9   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 

ค 



      -   สาขางานเช่ือมโลหะ 
    4.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
      -   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
      -   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
        -   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    5.  สาขาวิชาการก่อสร้าง 
      -  สาขางานก่อสร้าง 
      -  สาขางานสถาปัตยกรรม 
หลักสูตรปวช. พณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
    -   สาขางานการบัญชี    
   -   สาขางานการขาย  
   -  สาขางานการเลขานุการ   
   -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตร ปวส. วิชำอุตสำหกรรม   
  1. สาขาวิชาเครื่องกล 
    -   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    -  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
  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 
 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพ วิทยาลัยฯ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแต่งต้ัง
คณะด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หัวหน้ามาตรฐานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ประเมินผลภายในเพื่อท่ีจะได้น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ก าหนด 
 
 ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามมาตรฐาน อาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ 44 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเภทวิชาพณิชยกรรมเพื่อ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โดยมีผลการด าเนินการเป็นลักษณะดังนี้ 
 
 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ข้อก ำหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม  
ช้ันป ี

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

92.54 ดี 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอน
ผลการเรียนรู้ เทียบกับผู้ยื่นค าร้อง 

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

100 ดี 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

81.12 ดี 



ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการ
ส่ือสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน 
และการสนทนา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

75.30 ดี 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

73.94 พอใช้ 

6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

80.26 ดี 

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

33.87 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

62.61 พอใช้ 

9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี มากกว่า 74 
- พอใช้ 60-74 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

98.67 ดี 

10. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา - ดี มากกว่า 59 88.83 ดี 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ี
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- พอใช้ 50-59 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 50 

11. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดี มากกว่า 59 
- พอใช้ 50-59 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 50 

97.84 ดี 

12. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

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

4.48 ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 ดี 
 
จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนระดับปวช.และ ปวส.    มีมาตรฐานวิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมในวิชาชีพสูง 
 2.  สถานประกอบการให้การยอมรับผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตของสถานศึกษาในระดับมาก 
 3.  มีระบบการติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนน่าเช่ือถือและพัฒนาด้านวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
   ๑.  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๒.  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียนอย่าง 

ต่อเนื่อง  เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 ๓.  ควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียนระดับ  ปวช.  ให้มากขึ้น  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 2 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อก ำหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 



13. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพรายวิชาท่ีมีการพัฒนาครบ 4 ข้อ 

- ดี มากกว่า 75 
- พอใช้ 60-75 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

100 ดี 

14. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ โดยมีการด าเนินการ 
 

- ดี มากกว่า 75 
- พอใช้ 60-75 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 60 

100 ดี 

15. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน 

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

4.04 ดี 

16. ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม เทียบกับ
งบด าเนินการท้ังหมด 

- ดี มากกว่า 15 
- พอใช้ 10-15 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 10 

10.87 พอใช้ 

17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอ
ของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
(จ านวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ดี 1 : 1 เครื่อง 
- พอใช้ 2 : 1 เครื่อง 
- ปรับปรุง 3 : 1 เครื่อง 

1:1 ดี 

18. ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 ข้อ 

4 ข้อ ดี 

19. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์
วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 ข้อ 

4 ข้อ ดี 

20. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์(อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี, มีความเพียงพอ, ทันสมัย,ประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้, มีการปรับปรุง) 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ 
- พอใช้ ปฏิบติั 1-3 ข้อ 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 ข้อ 

ปฎิบัติทุกข้อ ดี 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

21. ร้อยละของสาขางานท่ีจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

- ดี มากกว่า 70 
- พอใช้ 60-70 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 60 

91.67 ดี 

22. ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 

- ดี มากกว่า 89 
- พอใช้ 75-89 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 75 

100 ดี 

23. จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดี มากกว่า 25 ครั้ง 
- พอใช้ 20-24 ครั้ง 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 20 ครั้ง 

41 ดี 

24. จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

- ดี มากกว่า 20 แห่ง 
- พอใช้ 15-19 แห่ง 
- ปรับปรุงน้อยกว่า15 แห่ง 

479 ดี 

25. จ านวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ
ของสำขำวิชำท่ีจัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน) 

- ดี มากกว่า 89 
- พอใช้ 75-89 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 75 

97.91   ดี 

26. อัตราส่วนของผู้สอนประจ าท่ีมี
คุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชา 
(ร้อยละของสำขำวิชำ/สำขำงำน ท่ี
ผู้สอนประจ ามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 35 คน) 

- ดี 100 
- พอใช้ 50-99 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 50 

100 ดี 

27. อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน - ดี 1 : 25 คน 
- พอใช้ 1 : 25-30 คน 
- ปรับปรุง 1 : 30 คน 

ปวช. 
1:15 
ปวส. 
1:5 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2 ดี 
 



 
 
 
 
 
จุดเด่น 
 ๑.  วิทยาลัยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาท้ังระบบปกติและทวิภาคี 
 ๒.  มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจใน 
การเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
 ๓.  มีการจัดประชุม  อบรม  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนองความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 ๔.  ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
 1. ควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับรายวิชา  ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และติดตาม
ประเมินหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนา 
 2.  ควรจัดต้ังศูนย์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ส่วนกลาง  เพื่อการใช้งานร่วมกันของสาขาวิชา ฝ่ายงานต่างๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ข้อก ำหนดที่ 3 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรมดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

28. จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบ
ครูที่ปรึกษา 

- ดี มากกว่า 25 ครั้ง 
- พอใช้ 20-25 ครั้ง 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 20 
ครั้ง 

36 ดี 

29. จ านวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ
สารเสพติดให้กับผู้เรียน (ครั้ง/ปี-ร้อยละ
ผู้เรียนท่ีได้รับการตรวจ) 

- ดี 1ครั้ง มากกว่า 90 
- พอใช้ 1 ครั้ง 80-90 
- ปรับปรุง 1ครั้ง 
น้อยกว่า 80 

92.93 ดี 

30. ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเมื่อ 
เทียบกับแรกเข้า 

- ดี น้อยกว่า 31 
- พอใช้ 31-40 
- ปรับปรุงมากกว่า 40 

28.88 ดี 

31. จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
(ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดกิจกรรมครบ
ท้ัง 3ประเภทกิจกรรม) 

- ดี มากกว่า 80 
- พอใช้ 75-80 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 75 

100 ดี 

32. จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- ดี มากกว่า 80 
- พอใช้ 75-80 

100 ดี 



วัฒนธรรมประเพณี และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัด
กิจกรรมครบท้ัง 2กิจกรรม (ร้อยละของ
สำขำวิชำท่ีจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 
ประเภทกิจกรรม) 

- ปรับปรุงน้อยกว่า 75 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3 ดี 
จุดเด่น     
 1.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย  ต่อเนื่องตลอดปีโดยผู้เรียน  ครู  บุคลากร  ชุมชน
ท้องถิ่น  มีส่วนร่วม 
 2.  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีท านุบ ารุงศิลปะ  
วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
 การศึกษาสาเหตุท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของผู้เรียน  และจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อ
ป้องกันและลดจ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
 
มำตรฐำนที่ 4 กำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
ข้อก ำหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

33. จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
และกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทักษะวิชาชีพ (เพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน) 

- ดี ต้ังแต่ 4 กิจกรรมขึ้นไป 
- พอใช้ 2-3 กิจกรรม 
- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม 

13 กิจกรรม ดี 

34. ร้อยละของงบประมาณในการจัด 
กิจกรรม / โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ 
และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 

- ดี มากกว่าร้อยละ 0.2 
- พอใช้ ร้อยละ 0.11-0.22 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 
ร้อยละ 0.11 

3.52 ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4 ดี 
 
จุดเด่น 



 มีการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนครบตามเกณฑ์ 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
 1.  ควรจัดบริการวิชาชีพให้ครอบคลุมหน่วยงานอืน่ ๆ และสถานศึกษาต่างสังกัด 
 2.  ควรแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการวิชาชีพสู่
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 5 นวัตกรรมและกำรวิจัย 
ข้อก ำหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

35. จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่ง
น าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 
(ร้อยละของสำขำวิชำ/สำขำงำน ท่ี
จัดท ำครบตำมเกณฑ์ 

- ดี 100 
- พอใช้ 75-99 
- ปรับปรุง น้อยกว่า 75 

95.45 พอใช้ 



ปวช. อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคเรียน 
ปวส. อย่างน้อย 4 เรื่อง/ภาคเรียน) 
36. จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัยโครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ 

- ดี ต้ังแต่ 3 ช้ินขึ้นไป 
- พอใช้ 2 ช้ิน 
- ปรับปรุง 1 ช้ินหรือ
น้อยกว่า 

407 ช้ิน ดี 

37. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการ
สร้างพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบด าเนินการยกเว้นงบลงทุน 

- ดี มากกว่า 1.00 
- พอใช้ 0.50 - 1.00 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 
0.50 

2.27 ดี 

38. จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

- ดี 4ครั้ง 4 ช่องทาง 
- พอใช้ 2-3ครั้ง 2-3
ช่องทาง 
- ปรับปรุง 1 ครั้ง 1 
ช่องทาง 

55 ครั้ง ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5 ดี 
จุดเด่น  
 1.  มีการส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ นวัตกรรมและการวิจัย เข้าร่วมประกวดระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2.  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ นวัตกรรม  โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด  
รวมท้ังจัดนิทรรศการแสดงผลงานเป็นประจ าทุกปี 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
 1.  ควรส่งเสริมการท าวิจัยของผู้บริหาร  ครู  และผู้เรียน  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
 2.  ส่งเสริมการท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน  ของผู้เรียนและครูไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือชุมชน  และ/หรือส่งประกวดแหล่งอื่น  
มำตรฐำนที่ 6 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร 
ข้อก ำหนดที่ 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าและการจัดการในสถานศึกษา ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

39. ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (มีข้อปฏิบัติ 8 ข้อ) 

- ดี ครบ 8 ข้อ 
- พอใช้ 6-7 ข้อ 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 6 
ข้อ 

8 ข้อ ดี 



40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี 
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

- ดี มากกว่า 90 
- พอใช้ 85-90 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 85 

91.00 ดี 

41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 
(มีข้อปฏิบัติ 5 ข้อ) 

- ดี ปฏิบัติ ข้อ 1-4 
หรือครบ 5 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1-3 
- ปรับปรุงปฏิบัติข้อ 1-2 
หรือไม่ด าเนินการ 

5 ข้อ ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6 ดี 
 
จุดเด่น 
 1.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษาและน าไปสู่
การปฏิบัติ 
 2.  ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐาน 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  เช่ือมโยงข้อมูล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยมีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 7 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ข้อก ำหนดที่ 7 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 



42. ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (มีข้อปฏิบัติ 4 
ข้อ) 

- ดี ปฏิบัติครบ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1-3 
- ปรับปรุงปฏิบัติข้อ 1- 
2 
หรือไม่ได้ด าเนินการ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ 
ภายใน (มีข้อปฏิบัติ 3 ข้อ) 

- ดี ปฏิบัติ ครบ 3 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1-2 
- ปรับปรุง ปฏิบัติข้อ 1 
เพียงข้อเดียว 

ปฏิบัติ 3 ข้อ ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 ดี 
 
จุดเด่น          
 มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท้ังระดับสถานศึกษา  และระดับ 
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง  โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
         1. จัดระบบการจัดท าสารสนเทศของงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการประกนัคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
         2. พัฒนาระบบการติดตามและนิเทศการประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
หมำยเหตุ  (ตัวบ่งชี้ที่ 13 สำขำวิชำพณิชยกำร ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและ
มีรายได้ระหว่างเรียน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน สัมฤทธิ์ผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 

13. ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผน
ธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรียน 

- ดี มากกว่า 60 
- พอใช้ 50-60 
- ปรับปรุงน้อยกว่า 50 

59.11 ดี 

 
 
 
 
 



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 
ระดับต้องปรับปรุงกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับพอใช้และระดับดีแต่ต้องมีการพัฒนา มาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าโครงการกิจกรรม และงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 
  1.  แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

    -  แผนงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2.  แผนพัฒนาผู้เรียน 

    -  แผนงานโครงการจัดระบบช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต่ ากว่าเกณฑ์การพ้นสภาพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ 
ส าเร็จการศึกษา 

  3.  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    -  แผนงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  และประเมินผลหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาขึ้น  

  4.  แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 
    -  แผนงานโครงการส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนนักศึกษา จัดท าวิจัย  นวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์  และโครงงานวิทยาศาสตร์   

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

    -  แผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู 
  8.  แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 
    -  แผนงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพ 
 

 
 
 



                           นายสาวิทย์  ญาณภิรัต 
                                                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทร 
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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 ในปีกำรศึกษำ 
2545  กรมอำชีวศึกษำ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้มีนโยบำยให้สถำนศึกษำรวมกลุ่มกัน 2-
3 จังหวัด   จัดต้ังเป็นสถำบันกำรอำชีวศึกษำ   ซึ่งวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครจัดอยู่ในกลุ่มสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคกลำง 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 ปี รับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (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 
ปีกำรศกึษำ 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 
ปีกำรศกึษำ 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.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจตำมข้อตกลง

ระหว่ำงกรมอำชีวศึกษำ กับกรมยุทธศึกษำทหำรบก เรื่องควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของโรงเรียนนำยสิบทหำรบกระดัประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 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.)  

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปีกำรศึกษำ 2549 -   เปิดสอนสำขำวิชำใหม่ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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      สำขำวิชำคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพ็จ 
   -  เปิดสอนสำขำวิชำเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ระดับปวช. โดยควำมร่วมมือ  
                                  กับสถำนประกอบกำร คือ บริษัทบำงกอกเฟอร์นิเทค  จ ำกัด  โดยเรียนในระบบ           
                                   โรงเรียนโรงงำน 
ปีกำรศึกษำ 2552          สำขำประมงทะเลเปล่ียนกำรเรียนอยู่กับวิทยำลัยประมงสมุทรสำคร 
ปีกำรศึกษำ 2553   เปิดสอนสำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) 
ปีกำรศึกษำ 2554          เปิดสอนสำขำงำนเทคนิคเครื่องกลอุตสำหกรรม ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
ปีกำรศึกษำ 2555          เปิดสอนสำขำวิชำใหม่ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีก(ทวิภำคี)โดยควำมร่วมมือกับบริษัทแมคไทย จ ำกัด 
     สำขำงำนเทคนิคเช่ือมโลหะ(ทวิภำคี)โดยควำมร่วมมือกับบริษัทเพรสซิเด็นท์    
                                 ออฟฟิศ   เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 

สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 

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) 
2553 สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

 
 
 
 
 
 

ระดับ ปวส. 
 

ปี   พ.ศ. 2527 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง (สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง) 
2531 แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ (สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวไป) 
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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) 
2554 สำขำงำนเทคนิคเครื่องกลอุตสำหกรรม ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 

 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้ได้มำตรฐำนสำกลและตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
๑. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะควำมช ำนำญในวิชำชีพน ำไปใช้ในกำรประกอบ 

อำชีพอย่ำงมีมำตรฐำนสำกล 
๒. ประสำนควำมร่วมมือ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และสถำนประกอบกำร เพื่อร่วม

พัฒนำก ำลังคน ทรัพยำกร เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพ 
๓. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ อย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม และต่อเนื่อง 
๔. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรเรียน กำรสอน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕. ส่งเสริม งำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 
๖. พัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นคนดี มีคุณภำพ และทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
๗. พัฒนำระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์  
1. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ำรงตนอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพให้กับประชำชนอย่ำงท่ัวถึงและหลำกหลำย 
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4. กำรเร่งรัดพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
5. ส่งเสริมกำรจัดท ำงำนวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชำติ   
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำต่อ ฝึกอบรม และพัฒนำตนเองอย่ำง

ต่อเนื่อง 
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีตอบสนองต่อกำรประเมินคุณภำพ 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์  ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข  

1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสภำพเศรษฐกิจ สังคม แรงงำน 
ภำยในประเทศและสำกล 

2. ปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนำสู่กำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
4. สร้ำงแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีค่ำนิยม และทัศนคติท่ีดีในกำรท ำควำมดี 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะชีวิตในกำรปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงมีควำมสุข 
6. น ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
7. จัดศูนย์บริกำรทำงด้ำนวิชำชีพให้นักเรียนน ำควำมรู้ ทักษะ อำชีพน ำมำใช้ในกำรบริกำรออก

ช่วยเหลือสังคม 
8. ปรับปรุงวิธีกำร วัดผล ประเมินผลตำมสภำพจริงโดยเน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และคุณธรรม 

จริยธรรม 
9. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แต่ละสำขำวิชำโดยกำรพัฒนำและฝึกอบรม 
10. พัฒนำ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้จิตอำสำ 

ยุทธศาสตร์ข้อ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพือ่สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดประชำสัมพันธ์และกิจกรรมรวมท้ังภำครัฐและเอกชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ 

2. จัดอำชีวศึกษำร่วมกับภำครัฐและเอกชน 
3. พัฒนำและเผยแพร่งำนของศูนย์ข้อมูลก ำลังคนอำชีวศึกษำ (V-COP) 
4. ระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนเพื่อใช้ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ข้อ 3จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและหลากหลาย  
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรศึกษำต่อ และรองรับตลำดแรงงำน 
2. พัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ประชำชนได้ศึกษำตำมอัธยำศัย 
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3. ส่งเสริมให้มีกำรจัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ทำงเทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร และกำรด ำเนินชีวิต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรเรียนกำรสอนในภำษำท่ี 2 และ 3 เพื่อกำรส่ือสำร  
5. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดหลักสูตรท่ีหลำกหลำย 
6. ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงงำนวจัิยทำงกำรศึกษำให้เหมำะสมกับหลักสูตรที่

หลำกหลำย 
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 
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4. ก ำหนดให้มีต ำรำหลักแต่ละรำยวิชำ 
5. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเขียนต ำรำ กำรพัฒนำส่ือ อุปกรณ์กำรเรียนและกำรเรียนระบบ  

E – learning  
6. สร้ำงระบบเครือข่ำยภำยในให้สำมำรถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ำยกำรศึกษำภำยนอกได้เพื่อ

ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
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 

 

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 
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9. ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
10.  นักเรียน นักศึกษำไม่สำมำรถส่ือสำรด้ำนภำษำอังกฤษได้ 
11.  ออกกลำงคันมำก 
12.  กระบวนกำรจัดซื้อมีควำมล่ำช้ำ 
13.  ปัญหำท่ีต้ังของสถำนศึกษำ ในเมือง และนอกเมือง มีผลต่อจิตใจของผู้เรียน 
14.  ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภคภำยใน 
15.  ขำดควำมชัดเจนในกำรบริหำรงำนโครงกำร 
 

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 ำให้บำงสำขำวิชำมีผู้เรียน

จ ำนวนน้อย 
5. กำรส่ือสำรกับคนต่ำงด้ำว 

 

พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1. จัดกำรศึกษำวิชำชีพสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ท่ีมีคุณธรรมตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีคุณธรรม   
จริยธรรม 

2. ให้บริกำรชุมชนได้มำตรฐำน 
3. พัฒนำกำรวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
4. ผลิตนักเทคโนโลยีในระดับปริญญำตรี 

เป้าหมายการพัฒนา 

1.  มุ่งเน้นผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำวิชำชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทช่ำงอุตสำหกรรม  
     และประเภทพณิชยกรรม  สู่ตลำดแรงงำนและสังคม 
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2.  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพให้ได้มำตรฐำนวิชำชีพ 
3.  พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  บริกำรทำงกำรศึกษำให้กับสังคมชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
5.  ร่วมสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น และส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

 
 
ปรัชญาวิทยาลัย 

เก่ง ดี มีงำนท ำ น ำชีวิตสู่ควำมส ำเร็จ 
 

อัตลักษณ ์
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะทำงวิชำชีพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 

เอกลักษณ ์
สร้ำงคนดีมีงำนท ำ 
 

ค าขวัญ 
หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน คิดค้นเทคโนโลยี 
 

จุดเน้น จุดเด่น 
บริกำรวิชำชีพ วิชำกำร สู่สังคม 
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   ปรัชญาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
เก่ง  ดี  มีงานท า 

ปรัชญาวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาครปรัชญาวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร

สมุทรสาครสมุทรสาคร  
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น าชีวิตสู่ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 สภาพปัจจุบัน 
         จ านวนนักเรียน  ครู  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 1 - 1 - 3 - - 3 2 - 

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

2.ข้ำรำชกำรครูผู้สอน              

สำขำวิชำเครื่องกล 7 - 7 - - 7 - - - - 1 6 - 

ครูผู้ช่วยสำขำวิชำเครื่องกล 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

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

ครูผู้ช่วยสำขำวิชำเครื่องมือกลฯ 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

สำขำวิชำโลหะกำร 5 - 5 - - 5 - - - - - 5 - 
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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 ากว่า 
ป.ตร ีชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

4.ลูกจ้ำงประจ ำ                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 6 - 6 - - 5 - 1 - 1 - 5 - 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 9 2 11 2 - 5 2 2 - - 3 8 - 

ครูผู้ช่วยสำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

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

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

พณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 2 17 19 - 1 2 13 - 3 - 11 8 - 

ครูผู้ช่วยพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

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

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 3 11 14 - 1 1 4 2 6 - 4 10 - 

ครูผู้ช่วยแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์ - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

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

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

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 1 4 1 - - 1 1 - - 1 3 - 

รวมข้าราชการครูผู้สอน 55 34 89 5 2 36 20 10 9 1 25 63 - 

3.ข้ำรำชกำรพลเรือน              

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

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

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

รวมข้าราชการพลเรือน - 1 1 - - - - - - - - 1 - 
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5.พนักงำนรำชกำร              

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

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

6.ลูกจ้ำงชั่วครำว              

เจ้ำหน้ำท่ี 1 39 40 - - - - - - - - 8 32 

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

รวมลูกจ้างชั่วคราว 10 43 53 - - - - - - - - 8 45 

7.ครจู้ำงสอน              

ครูพิเศษ 36 17 53 - - - - - - - - 53 - 

รวมครูจ้างสอน 36 17 53 - - - - - - - - 53 - 

รวมทั้งสิ้น 113 101 214       1 28 129 56 

 
 

ข้อมูลจำกงำนบุคลำกร 
ณ วันท่ี 9 ธันวำคม 2554 

 
 
 
 

สรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2554 

สาขางาน 
ปีการศึกษา  2554 

รวม
ทั้งสิ้น 

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                   
สำขำงำนยำนยนต์ 142 99 84 325      
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์     32 36  68  
สำขำงำนเครื่องมือกล 129 101 88 318      
สำขำงำนเครื่องมือกล     24 35  59  
สำขำงำนเชื่อมโลหะ 79 34 26 139      
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ     9 21  30  
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 108 80 65 253      
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สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ     18   18  
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ
เครื่องปรับอำกำศ      18 21  39  
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 139 102 86 327      
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์     19 19  38  
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม     13 22  35  
สำขำงำนก่อสร้ำง 47 23 14 84 7 6  13  
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 24 17 12 53      
ประเภทวิชาพณิชยกรรม          
สำขำงำนกำรบัญชี 183 148 159 490 18 36  54  
สำขำงำนกำรขำย 97 64 79 240      
สำขำงำนกำรตลำด     21 30  51  
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 61 46 52 159      
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 143 114 113 370      
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ     17 35  52  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     24 29  53  

รวมทั้งสิ้น 1,152 828 778 2,758 220 290  510  
 
 

ข้อมูล  ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลนักศึกษาเทียบโอน 
 

สาขางาน 
 

ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. 
2553  
รุ่น  
12 

2553  
รุ่น  
13 

2554 
รุ่น 
14 

2552 
รุ่น  
11 

2552 
รุ่น  
12 

2553 
รุ่น 13 

2554 
รุ่น  
14 

2554 
รุ่น  
15 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
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สำขำงำนยำนยนต์      1   
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์         
สำขำงำนเครื่องมือกล         
สำขำงำนเครื่องมือกล         
สำขำงำนเชื่อมโลหะ         
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ        6 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 3 5       
สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ     3 1 6 9 
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ 
เครื่องปรับอำกำศ          
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์         
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์         
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม         
สำขำงำนก่อสร้ำง        3 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม         
ประเภทวิชาพณิชยกรรม         
สำขำงำนกำรบัญชี         
สำขำงำนกำรขำย 3        
สำขำงำนกำรตลำด    3   8  
กำรจัดกำรฯ     1  15 16 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  7       
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ         
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ       8 7 

รวมทั้งสิ้น 6 12  3 4 2 37 41 
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โครงสร้างการบริหารวทิยาลัย  
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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               เผือกร่มโพธิ์       ผู้ช่วยงำน  
นำยบุญสืบ                โพธิ์ศรี             ผู้ช่วยงำน 
นำยธนะ                   จันทร์อ่อน**      ผู้ช่วยงำน 
นำยจอม                   นำมีผล**          ผู้ช่วยงำน 
นำยเอกชัย                วงแสนเจริญดี**  ผู้ช่วยงำน 
นำยจิรวัฒน์               พิธำนเกื้อกูล**    ผู้ช่วยงำน 
นำยสมชำย                โพธิก ำพล**       ผู้ช่วยงำน 
นำยโสรัจ                   นำคทัต**         ผู้ช่วยงำน 
นำยกนกศกัดิ์              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  

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.วิลำวัลย์        ส่งแสงแก้ว     สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
นำยเอกชัย     วงแสนเจริญดี * 
นำยมำโนชญ์   เผ่ือนโภคำ 
นำยเอกรินทร์   สินทะเกิด 
นำยกนกศกัดิ์    มุธิโต 
นำยสมเกียรติ   ภูมิชัยสุวรรณ์ 
นำยวิวัฒน์       มงคลเพ็ชร์ 
นำยกิตติภพ     ปำนคณินทร์ 
นำงพวงทิพย์    อิ่มธนบัตร 
น.ส.วรรณกร    สิทธิ์กลำง 
นำงสิริวัฒน์     เกษตรทรัพย์สิน 
นำยสิรวิทย์     รื่นรมย์ 
นำยปิยพันธุ์     นำรถเมธี 
นำยจรัล         อ่วมประทุม 
น.ส.ชุลีรัตน์     ซุ่นเจำ 
นำยกิตติศักดิ์   กล่องชู 
นำยกิตติ         หอมล ำดวล 

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

 

           งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
น.ส.ทิพำพร    สมพงษ์อินทร์  หัวหน้ำ
งำน 
นำยสวง        ชุ่มแจ้ง**        ผู้ช่วย
งำน 
นำยสัญชัย     ไตรญำณ**      ผู้ช่วย
งำน 
นำงรุ่งรัตน์     ไตรญำณ         ผู้ช่วย
งำน 
น.ส.อรทัย      บรมสุข           ผู้ช่วย
งำน 
น.ส.พรศีล      ดีย่ิง**        เจ้ำหน้ำที่
งำน 

           งำนวัดผลและประเมินผล 
นำงเพ็ญศรี  วงศ์แสนเจริญดี  หัวหน้ำ
งำน 
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  เจ้ำหน้ำที่
งำน 
 

        งำนวิทยบริกำร และห้องสมุด 
นำงนันทวัน    ชุ่มแจ้ง           หัวหน้ำ
งำน 
นำงอุทุมพร     แก้วสำมสี**    หัวหน้ำ
งำน 
น.ส.ชุติมณฑน์  กตะศิลำ     เจ้ำหน้ำที่
งำน 
น.ส.พรพิมล     ชำวไร่อ้อย  เจ้ำหน้ำที่
งำน 
น.ส.ภำวะดี      เรือนบัว**   เจ้ำหน้ำที่
งำน 
นำยทวีศักดิ์  เนียมประพันธุ์ เจ้ำหน้ำที่
งำน 

           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 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายสาวิทย์  ญาณภิรัต คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำยบุณย์ธรรม์  บุญเลี้ยง 
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**  ปฏิบัติงำนท่ี บ้ำนบ่อ 
*    หัวหน้ำ 
 

       งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศกึษำ 
นำงวำสนำ                 ปำลรังษี           หัวหน้ำงำน 
นำงสังวำล                  อยู่ทรง            ผู้ช่วยงำน  
นำยสิทธิพร                 ตันประเสริฐ**   ผู้ช่วยงำน 
นำงระเบียบ                ซื่อสัตย์**       เจ้ำหน้ำที่งำน             
นำงสมใจ                   พรมโสภำ       เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.สุภัสสร                 แย้มบุรี         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  

       งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศกึษำ 
นำงวำสนำ                 ปำลรังษี           หัวหน้ำงำน 
นำงสังวำล                  อยู่ทรง            ผู้ช่วยงำน  
นำยสิทธิพร                 ตันประเสริฐ**   ผู้ช่วยงำน 
นำงระเบียบ                ซื่อสัตย์**       เจ้ำหน้ำที่งำน             
นำงสมใจ                   พรมโสภำ       เจ้ำหน้ำที่งำน 
น.ส.สุภัสสร                 แย้มบุรี         เจ้ำหน้ำที่งำน 
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1.5 งบประมาณปี 2554 – 2555 
 
งบประมาณ 
 กำรจัดสรรงบประมำณ  2554 – 2555  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณ 
รายการ ปีงบประมาณ  2554 ปีงบประมาณ 2555 

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          

 
 
 

151,725.00 
 

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

 
- 
 

13,941,690.00 
- 

  
 
 

135,890 
 

12,466,000 
5,030,780 
8,220,000 
3,395,639 

 
- 
 

14,920,170 
- 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,863,067.00  44,168,479  

 
ประมาณการรายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา 

รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
1. รำยรับจำกนักศึกษำ 7,053,185.00 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,053,185.00 - 

 
ประมาณการรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ  2554 ปีงบประมาณ 2555 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1  งบบุคลำกร 
    1.2  งบด ำเนินงำน 
    1.3  งบลงทุน  

 
51,571,406.00 
19,603,700.00 
4,503,000.00 

  
50,458,625 
29,112,416 

- 
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2. แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. แผนงานวิจัยนวัตกรรม 

1,412,800.00 
- 

รวมทั้งสิ้น 77,090,906.00  79,571,041  

  

               
1.6 เกียรติยศชื่อเสยีงของวิทยาลยัที่ได้รับ 
 
ล าดับ

ท่ี 
วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

1 28 มีนำคม 2549 กำรประดิษฐ์  
เครื่องตำกระบบหมุนเวียน 
ผู้ประดิษฐ์ นำยกิตติภพ ปำนคณินทร์ 

อนุสิทธิบัตร อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542อธิบดี
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำออกอนุ
สิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

2 7 มีนำคม 2550 กำรประดิษฐ์ 
หมวกนิรภัยท่ีมีไฟแจ้งเตือน 
ผู้ประดิษฐ์ นำยกิตติภพ ปำนคณินทร์ 

อนุสิทธิบัตร อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำออก
อนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

3 7 มีนำคม 2550 กำรประดิษฐ์ 
ชุดบอกทิศทำงสัญญำณไฟฟ้ำ 
ผู้ประดิษฐ์ นำยกิตติภพ ปำนคณินทร์ 

อนุสิทธิบัตร อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำออก
อนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
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กำรอำชีวศึกษำ 
4 20 กุมภำพันธ์ 

2551 
กำรประดิษฐ์ 
อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดกระจก 
ผู้ประดิษฐ์ นำยกนกศักดิ์ มุธิโต และ
คณะ 

อนุสิทธิบัตร อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สิทธิบตัร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำออก
อนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

5 20 กุมภำพันธ์ 
2551 

กำรประดิษฐ์ 
เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ระบบ
หมุนเวียน 
ผู้ประดิษฐ์ นำยกิตติภพ ปำนคณินทร์ 
และคณะ 

อนุสิทธิบัตร อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2542 อธิบดีกรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

6 6 - 7 สิงหำคม 
2552 

สำขำวิชำเครื่องมือกล กำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ ครั้งท่ี 23 ระดับภำค 
ณ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 4 จ. 
รำชบุร ี

รำงวัลชนะเลิศ ประเภทเยำวชน 
สำขำออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 

7 27 – 29 กันยำยน 
2552 

งำนโครงกำรพิเศษ  กำรประชุมสัมมนำ
เวทีแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้ โครงกำร
สร้ำงอำชีพแก่ชุมชน ปีงบประมำณ 
2552 

รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดโครงกำร
สร้ำงอำชีพแก่ชุมชนประเภท
ประชำชน อำชีพนวดกดจุดคลำยเส้น 

8 30 กันยำยน2552  ชุดฝึกระบบส่ือสำรด้วยเส้นใยแก้วน ำ
แสง 

โล่รำงวัล หนึ่งวิทยำลัย หนึ่ง
นวัตกรรม ปี 2552 ระดับเหรียญทอง 

9 30 กันยำยน2552 ส่ือนวัตกรรม ประเภทชุดฝึก เรื่อง 
ระบบส่ือสำรด้วยเส้นใยแก้วน ำแสง 

เป็นครูผู้ผลิตส่ือนวัตกรรม ประเภท
ชุดฝึก เรื่องระบบส่ือสำรด้วยเส้นใย
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แก้วน ำแสง โครงกำรหนึ่งวิทยำลัย
หนึ่งนวัตกรรม 

10 7 ธันวำคม 2552 กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
จำกวิทยำลัยเทคนิคคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

เกียรติบัตรแสดงควำมขอบคุณ 

11 9 - 12 ธันวำคม 
2552 

สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพสำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลังทักษะงำน
เครื่องปรับอำกำศ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำร
ประชุมองค์กำรวิชำชีพ ภำคกลำง จ. 
สุพรรณบุรี 

12 12 ธันวำคม 2552 สำขำวิชำเครื่องมือกล  กำรประชุมทำง
วิชำกำรองค์กำรวิชำชีพและกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ ภำคกลำง 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำร
แข่งขันกำรเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD) 

13 ประจ ำปี 2552 ครูนักเรียนวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
ร่วมกับ ธนำคำรออมสิน 

เกียรติบัตรกิจกรรมออมสินอำสำ
พัฒนำสังคม ประจ ำปี 2552 

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

14 ประจ ำปี 2552 ส ำนักงำนประมงจังหวัดสมุทรสำคร ถ.
เดิมบำง ต.มหำชัย อ.เมือง จ.
สมุทรสำคร 

โครงกำร เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำก
เคยโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงำน 
แสงอำทิตย์ แบบเรือนกระจก และ
กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ แผนงำน
พัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร ปี 2552 

15 ประจ ำปี 2552 เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ระบบ
หมุน ปีกำรศึกษำ 2552 
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร  

โครงกำร เพื่อจัดท ำงบประมำณแบบ
มุ่งเน้นผลงำน (SPBB) เครื่องอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ระบบหมุน ปี
กำรศึกษำ 2552 

16 11 – 15 มกรำคม 
2553 

สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพสำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลังทักษะงำน
เครื่องปรับอำกำศ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำร
ประชุมองค์กำรวิชำชีพระดับประเทศ
ครั้งท่ี 19 จ. อุบลรำชธำนี 

17 12 - 15 มกรำคม 
2553 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน เครื่อง
อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ระบบหมุน 
2009-2 

รำงวัลขวัญใจมหำชน ในกำรประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภำค 
ภำคกลำง จัดโดยอำชีวศึกษำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 
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18 12 - 15 มกรำคม 
2553 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส่ิงประดิษฐ์ ส่ือไทยเพื่อประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกำร
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภำค ภำคกลำง จัดโดย
อำชีวศึกษำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

19 16 มกรำคม 2553 ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี
พุทธศักรำช 2553 

20 23 – 24 กุมภำพันธ์ 
2553 

งำนสมัชชำคุณธรรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

โล่รำงวัลและวุฒิบัตรโครงกำรหนึ่ง
วิทยำลัยหนึ่งนวัตกรรม 

21 25 - 28 กุมภำพันธ์ 
2553 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส่ิงประดิษฐ์ ส่ือไทยเพื่อประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชำติส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภท 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำน 
ห้ำงสรรพสินค้ำ เอ็มซีซีมอลล์     
บำงกะป ิ

22 25 - 28 กุมภำพันธ์ 
2553 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ เครื่องอบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์ระบบหมุน 2009-2 
 

รำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประเภท 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนพลังงำน 
ห้ำงสรรพสินค้ำ เอ็มซีซีมอลล์     
บำงกะป ิ

 
 

ล าดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

23 25 - 28 กุมภำพันธ์ 
2553 

เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ระบบ
หมุนเวียน 2009- 2  

ชนะเลิศกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับชำติ  
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2552 

24 28 กุมภำพันธ์ 
2553 

เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ระบบ
หมุน 2009 – 2  

รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และกำร
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ 
ระดับชำติ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552  

25 27 กันยำยน 2553 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) 

เกียรติบัตรรับรองกำรศึกษำจำก
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้ำน
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อำชีวศึกษำ 
26 9  ธันวำคม  2553 กำรแข่งขันจรวดขวดน้ ำ องค์กำร

พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย 
รำงวัลชนะเลิศระดับภำคกลำง 

27 12 - 16   
ธันวำคม 2553 

กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  กำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม  ( ปวช. ) 

โล่รำงวัล  “ชนะเลิศ”  กำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม ( ปวช. ) จ.ระยอง 

28 8 มกรำคม 2554 กำรแข่งขัน “ โบว์ล่ิงวันครูสำคร”  
2554 

ถ้วยรำงวัล  ชนะเลิศ   
ประเภทบุคคลชำย 

29 8 มกรำคม 2554 กำรแข่งขนั “ โบว์ล่ิงวันครูสำคร”  
2554 

ถ้วยรำงวัลพิเศษ 

30 19 มกรำคม –  
1กุมภำพันธ์ 2554 

ถุงอบขำเพื่อสุขภำพ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำร
ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
ภำค ณ.วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี ของ
แผนกสำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

31 3 กุมภำพันธ์2554 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  โครงกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพแนว
ใหม่ให้มีควำมทันสมัยในสำขำคหกรรม
ศำสตร์  “กำรฝึกอบรมเทคนิคกำร
ถ่ำยภำพ” 

โล่เกียรติยศ    
รำงวัลทีมชนะเลิศ   อันดับ  1 

32 28 กุมภำพันธ์ 
2554 

เข้ำร่วมโครงกำรมหกรรม     2010 
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว  (องค์กำรมหำชน) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

33 2พฤษภำคม 2554 กำรแข่งขันเซปัคตะกร้อสำครลีก 2554  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเยำวชนหญิง 

34 25 พฤษภำคม2554 เกียรติบัตรสถำนศึกษำพอเพียง 
ประจ ำปี 2553 

เกียรติบัตรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ร่วมกับองค์กำรสถำนศึกษำพอเพียง 

35 25 - 27  เก้ำอี้ปรับระดับเป็นบันได จำก รำงวัลระดับดีเด่น วช. ร่วมกับ สอศ. 
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พฤษภำคม 2554 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประกวดผลงำนวิจัยเครือข่ำย
นวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ กำรวิจัย
และเครือข่ำยนวัตกรรมสำย
อำชีวศึกษำ ปี 2554 ครั้งท่ี 2      ณ 
ม.เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

36 27 พฤษภำคม2554 เก้ำอี้ปรับระดับเป็นบันได  
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 

รำงวัลระดับดีเด่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

37 27 พฤษภำคม 
2554 

เก้ำอี้ปรับระดับเป็นบันได  
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 

รำงวัลระดับดีเด่น กำรประกวด
ผลงำนประดิษฐ์คิดค้น โครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวิจัย
และเครือข่ำยนวัตกรรมสำย
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี 2554 

38 29 พฤษภำคม  
๒554 

กำรแข่งขันเซปัคตะกร้อสำครลีก 2554  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
ระดับเยำวชนชำย  อำยุ 18 ปี 

39 24 มิถุนำยน 
 ๒๕54 

เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์  บันทึกข้อควำม ขอให้ทำงวิทยำลัย
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
หนังสือท่ี ศธ ๐๖๐๗/๓๘๑๒ 

40 1 กรกฎำคม 2554 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่
ท้องถิ่นหลักสูตร “กระบวนกำร
เสริมสร้ำงผู้น ำนักประชำธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม” 

เกียรติบัตรของวุฒิสภำ 

41 14 สิงหำคม2554 กำรแข่งขันเรือไฟฟ้ำบังคับวิทยุ รุ่นควำม
ยำวไม่เกิน 20 เซนติเมตร งำนอำชีว
มหัศจรรย์สำนศิลป์แผ่นดินแม่ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

42 22กันยำยน 2554 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โครงกำรส่งเสริมให้
เป็นผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมท่ีสังคม
ยอมรับอย่ำงยั่งยืน(CSR-DIW 2554) 

เกียรติบัตรของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมร่วมกับสถำบันรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 
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43 
 

1 – 4  
ธันวำคม 2554 

งำน SIIF 2011 Seoul International 
Invention Fair 2011 ประเทศเกำหลี 

รำงวัล Silver Prize เก้ำอี้ปรับระดับ 
 

44 29 ธันวำคม 2554 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมศูนย์ปรึกษำ
ประหยัดพลังงำนหอกำรค้ำจังหวัด
สมุทรสำคร งำน สมุทรสำคร EXPO 
2011 

เกียรติบัตรจำกหอกำรค้ำ 
จังหวัดสมุทรสำคร 

45 ประจ ำปี   2554 กำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนและ
ประชำชน   ประจ ำปี   2554 

ถ้วยรำงวัลชนะเลิศ   

4๖ 8 มกรำคม  2555 กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทยระดับภำค 
ภำคกลำง  ภำคตะวันออกและ
กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2554 

รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง งำน
ออกแบบสถำปัตยกรรม ระดับ ปวช. 

4๗ 8  มกรำคม 2555 กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทยระดับภำค 
ภำคกลำง  ภำคตะวันออกและ
กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2554 

รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
งำนติดต้ังเครื่องปรับอำกำศ  
ระดับ ปวส. 

4๘ 20 มกรำคม2555 ศูนย์พักพิงให้ผู้ประสบอุทกภัย ประกำศเกียรติคุณจำก 
จังหวัดสมุทรสำคร 

๔๙ 18 กุมภำพันธ์ 
2555 

เก้ำอี้อเนกประสงค์  
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 

รำงวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 
ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนำ
ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำร
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภำค ภำคกลำง  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

5๐ 11 มีนำคม 2555 เก้ำอี้อเนกประสงค์ วิทยำลัยเทคนิค
สมุทรสำคร ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนำต่อยอดนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

ได้รับรำงวัล ชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Honor Award) กำรประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และกำร
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ 
ระดับชำติ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
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ล าดับ

ท่ี 
วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

5๑ 11 มีนำคม 2555 เก้ำอี้อเนกประสงค์  
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 

รำงวัลเหรียญเงิน กำรประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และกำร
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ
ระดับชำติ  
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2554  

5๒ 19 มีนำคม 2555 กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ รอบ
คัดเลือก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษำ ทีม 
Samutsakhon 3 วิทยำลัยเทคนิค
สมุทรสำคร 

5๓ 19 มีนำคม 2555 กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ รอบ
คัดเลือก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษำ ทีม 
Samutsakhon 2 วิทยำลัยเทคนิค
สมุทรสำคร 

5๔ 2 - 5  
กุมภำพันธ์ 2555 

บันไดปรับระดับขำต้ังได้ ประกำศนียบัตร แสดงควำมขอบคุณ
ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงผลงำน
ประดิษฐ์คิดค้นงำน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ ำปี 2555 

5๕ 2 - 5  
กุมภำพันธ์ ๒555 

อุปกรณ์ปรับระดับขำต้ังบันได ประกำศนียบัตร แสดงควำมร่วมมือ
ในกำรแสดงผลงำนประดิษฐ์คิดค้น
งำน “วันนักประดิษฐ์”  
ประจ ำปี 2555 

5๖ 2 - 5  
กุมภำพันธ์ ๒555 

เครื่องบีบอัดกระป๋อง ประกำศนียบัตร แสดงควำมขอบคุณ
ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงผลงำน
ประดิษฐ์คิดค้นงำน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ ำปี 2555 

๕๗ 29 กุมภำพันธ์ 
2555 

ผู้สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ ครั้งท่ี 26 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2554 

โล่เกียรติคุณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน
ร่วมกับสมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยี
และอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 
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๕๘ 11 มีนำคม 2555 กำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และกำรประกวดหุ่นยนต์ยุวชน
อำชีวศึกษำ ระดับชำติ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2554 ณ. MCC HALL เดอะ
มอลล์ บำงกะปิ 

รำงวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ(Honor 
Award)  ผลงำนส่ิงประดิษฐ์ เก้ำอี้
เอนกประสงค์ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 
6 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนำต่อยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ปี ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

๕๙ 11 มีนำคม 2555 เก้ำอี้อเนกประสงค์ วิทยำลัยเทคนิค
สมุทรสำคร ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนำต่อยอดนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี  

รำงวัลเหรียญเงิน กำรประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และกำร
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ 
ระดับชำติประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

6๐ 15 มีนำคม 2555 ผู้สนับสนุนโครงกำรพัฒนำโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนก ำพร้ำ หมู่ท่ี 
2 ต ำบลบำงหญ้ำแพรก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสำคร 

โล่เกียรติยศจำกจังหวัดสมุทรสำคร 

6๑ 31 มีนำคม 2555 กำรแข่งขันฟุตบอลหญิง ครั้งท่ี 8 
Thailand Prime minister Cup 2012 

รำงวัลชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิง 
ประเภทประชำชนหญิง  
ประจ ำปี 2555 ระดับจังหวัด 
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บทที่   2 
สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถำนศึกษำ รวมถึงผลงำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพฯ  ดังนั้นวิทยำลัย  จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  โดยแบ่งเป็นด้ำนๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์  ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข  

1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสภำพเศรษฐกิจ สังคม แรงงำน 
ภำยในประเทศและสำกล 

2. ปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนำสู่กำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
4. สร้ำงแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีค่ำนิยม และทัศนคติท่ีดีในกำรท ำควำมดี 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะชีวิตในกำรปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงมีควำมสุข 
6. น ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
7. จัดศูนย์บริกำรทำงด้ำนวิชำชีพให้นักเรียนน ำควำมรู้ ทักษะ อำชีพน ำมำใช้ในกำรบริกำรออก

ช่วยเหลือสังคม 
8. ปรับปรุงวิธีกำร วัดผล ประเมินผลตำมสภำพจริงโดยเน้นกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และคุณธรรม 

จริยธรรม 
9. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แต่ละสำขำวิชำโดยกำรพัฒนำและฝึกอบรม 
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10. พัฒนำ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้จิตอำสำ 
ยุทธศาสตร์ข้อ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพือ่สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน
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 
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 
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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. สร้ำงระบบเครือข่ำยภำยในให้สำมำรถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ำยกำรศึกษำภำยนอกได้เพื่อ

ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
7. สนับสนุนแต่ละสำขำวิชำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 เรื่อง และท ำวิจัยร่วมของครู 

นักเรียน และผู้เช่ียวชำญในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ข้อ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ 

1. พัฒนำทุกตัวบ่งช้ีให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำชีวศึกษำในระดับดี 
2. พัฒนำตัวบ่งช้ีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
3. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับบุคคล หน่วยงำน สำขำวิชำและวิทยำลัย 
5. ส่งเสริมให้มีอบรมพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 

ลักษณะของการบริหารงาน 
วิทยำลัยได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 255๔ – 255๗ ใช้เป็นแผนยุทธศำสตร์เพื่อ

พัฒนำอำชีวศึกษำ  โดยกำรด ำเนินงำนได้ใช้แผนปฏิบัติรำชกำรเป็นหลัก  เพิ่มเติมโครงกำรพิเศษตำมนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  แก้ไข  จุดด้อย  ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกสถำนศึกษำ   ครั้งแรกเมื่อปีกำรศึกษำ  2547 และครั้งท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2548และปีกำรศึกษำ 2552  
โดยมีมำตรฐำน 7 มำตรฐำน 43 ตัวบ่งช้ีส ำหรับประเภทวิชำอุตสำหกรรมและ 44ตัวบ่งช้ีส ำหรับประเภทวิชำ
พณิชยกรรมดังนี้ 
 

มาตรฐานที่   1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมช้ันปี 
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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 
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  
         โรงฝึกงำน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงำนเหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ และเกิด 
         ประโยชน์สูงสุด 
ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัด ศูนย์วิทยบริกำรให้เหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อ 
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         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  
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 
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ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรสร้ำง พัฒนำ และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย 
         และโครงงำนต่องบด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 38  จ ำนวนครั้งและช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย 
        และโครงงำน 
                    
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 เนื่องจากวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาพณิชยกรรมจึงเพิ่มเติม  
(ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถวำงแผนธุรกิจ ประกอบอำชีพและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน) 
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บทที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบง่ชี้  

  

 วิธีด ำเนินกำรและผลกำรด ำเนินกำรแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี ท้ังด้ำนควำมตระหนัก ควำม
พยำยำมและผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1   ร้อยละของ ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมช้ันปี 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนำตนเอง โดยส่งเสริมให้ศึกษำต่อ จัดอบรม สัมมนำ และส่ง
ครูไปร่วมอบรม สัมมนำท้ังด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมท้ังน ำครูไปศึกษำดูงำน ส่งเสริมให้ศึกษำ
ต่อ เพื่อน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ติดตำมกำรจัดท ำแผนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 
ความพยายาม(Attempt) 

  วิทยำลัยได้ด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม เพื่อพฒันำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์
ท่ีก ำหนดตำมช้ันปี  ดังนี้ 
  -   โครงกำรครูผู้สอนศึกษำดูงำนเพื่อน ำควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

  -  โครงกำรจัดท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำกำรสอนทุกภำคเรียน     
 -  โครงกำรวัดควำมถนัดทำงวิชำชีพ 

  -   โครงกำรลดจ ำนวนนักศึกษำพ้นสภำพ 
  -  โครงกำรกิจกรรมวิชำกำร วิชำชีพ 
  -   โครงกำรประเมินผลตำมสภำพจริงในรำยวิชำ 
  -  โครงกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
  -   โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  -   โครงส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและกำรวิจัย 
      ฯลฯ 
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สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดของระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียน
ตำมหลักสูตร ระดับ ปวช. ร้อยละ......... 89.59%.........      
ระดับ ปวส. ร้อยละ..95.49%....  เฉล่ียท้ัง 2 ระดับ ร้อยละ...90.51.... มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ   ( / )  ดี    ( )    พอใช้ ( )  ปรับปรุง 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี  ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2554 

ระดับ 
  

สาขางาน 
 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบันก่อน 
พิจารณาตามเกณฑ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
  
  
  
  
  
  
ปวช. 1 
  
  
  
  
  

สำขำงำนยำนยนต์  142 117 82.39 
สำขำงำนเครื่องมือกล  129 110 85.27 

สำขำงำนเชื่อมโลหะ 79 47 59.49 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 108 80 74.07 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 79 68 86.07 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 42 70.00 

สำขำงำนก่อสร้ำง 47 36 76.59 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 24 19 79.16 
สำขำงำนกำรบัญชี 183 165 90.16 

สำขำงำนกำรขำย 97 65 67.01 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 61 37 60.65 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 143 131 91.60 
รวม 1,152 917 79.60 

หมายเหตุ  เกณฑ์ท่ีก าหนด ปวช. 1 เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียนคือ 1.50    

  
  
  
  
  
  
ปวช.2 

สำขำงำนยำนยนต์  99 92 92.92 
สำขำงำนเครื่องมือกล  101 98 97.02 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ 34 28 82.35 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 80 79 98.75 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 102 101 99.01 

สำขำงำนก่อสร้ำง 23 22 95.65 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 17 17 100.00 
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สำขำงำนกำรบัญชี 148 144 97.29 

สำขำงำนกำรขำย 64 64 100.00 

สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 46 46 100.00 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 114 110 96.49 
รวม 828 801 96.74 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวช. 2 เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน คือ 1.75     
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี  ระดับ  ปวช.  ปีการศึกษา  2554 

ระดับ 
 

สาขางาน 
 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบันก่อน 
พิจารณาตามเกณฑ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

  
  
  
  
  
  
ปวช. 3 
  
  
  
  
  

สำขำงำนยำนยนต์  84 81 96.42 

สำขำงำนเครื่องมือกล  88 84 95.45 

สำขำงำนเชื่อมโลหะ 26 25 96.15 

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 65 62 95.38 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 86 63 96.51 

สำขำงำนก่อสร้ำง 14 14 100.00 

สำขำงำนสถำปัตยกรรม 12 12 100.00 

สำขำงำนกำรบัญชี 159 154 96.85 

สำขำงำนกำรขำย 79 77 97.46 

สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 52 51 98.07 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 113 110 97.34 
รวม 778 753 96.79 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวช. 3 เกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียนคือ  2.00 
  

รวมทั้งสิ้น 2,758 2,471 89.59 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี  ระดับ  ปวส.  ปีการศึกษา  2554 

ระดับ 
 

สาขางาน 
 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบัน 
ก่อนพิจารณาตามเกณฑ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

  
  
  
  
  
ปวส.1 
  
  
  
  
  
  

สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 32 31 96.87 

สำขำงำนเครื่องมือกล 24 21 87.50 

สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 9 9 100.00 

สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ 18 18 100.00 

สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 18 16 88.88 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 100.00 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 13 12 92.30 
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 7 6 85.71 

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 24 19 79.16 

สำขำงำนกำรบัญชี 18 18 100.00 

สำขำงำนกำรตลำด 21 20 95.23 

สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 17 17 100.00 

รวม 220 206 93.64 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวส.1 เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียนคือ 1.75 

  
  

สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 36 33 91.66 

สำขำงำนเครื่องมือกล 35 33 94.28 
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ปวส. 2 
  
  
  
  
  
  
  

สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 21 21 100.00 

สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 21 20 95.23 

สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 100.00 

สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 22 22 100.00 

สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 6 6 100.00 

สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 29 28 96.55 

สำขำงำนกำรบัญชี 36 36 100.00 

สำขำงำนกำรตลำด 30 28 93.33 

สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 35 35 100.00 

รวม 290 281 96.90 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ก าหนด ปวส. 2 เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียนคือ  2.00 

รวมทั้งสิ้น (รวมระดับ ปวส.) 510 487 95.49 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 1.  วิทยำลัยจัดกิจกรรมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยจัดแผนกำรเรียนให้เหมำะสมกับผู้เรียน
ท้ังรำยบุคคล และรำยกลุ่ม 
 2.  สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนำตนเอง เช่น ศึกษำต่อ เข้ำโครงกำรอบรม  ศึกษำดูงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมทักษะตำมควำมเหมำะสม และตำมศักยภำพของผู้เรียน 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 

ระดับ ปวส. 
แบบบันทึกข้อมูล การผ่านเกณฑ์การประเมินเทียบโอน 

สาขางาน 
ผู้เรียนเทียบโอน รวมจ านวน 

ผู้เทียบโอน 

ผู้ผ่านเกณฑ์ 
การเทียบโอน รวมจ านวนผู้

ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละของ 
ผู้ผ่านเกณฑ์ 1/54 2/54 1/54 2/54 

เทคนิคกำรเชื่อม
โลหะ 

- 6 6 - 6 6 100 

ติดต้ังไฟฟ้ำ 6 9 15 6 9 15 100 
เทคนิคกำรก่อสร้ำง - 3 3 - 3 3 100 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 8 7 15 8 7 15 100 
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กำรตลำด 8 - 8 8 - 8 100 
กำรจัดกำรฯ 15 16 41 15 16 41 100 

รวมทั้งสิ้น 37 41 78 37 41 78 100 

 
   สัมฤทธิ์ผล(Achievement)กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู ้ นักศึกษำ  ระดับ ปวส.   จ ำนวน 78   คน ผ่ำน
เกณฑ์กำรเทียบโอน  จ ำนวน  78   คน  คิดเป็นร้อยละ  100   อยู่ในระดับ ดี 

 

หมายเหตุ 
 1.  ข้อมูลจำกงำนทะเบียน งำนวัดผลประเมินผล งำนหลักสูตร 
 3.  เกณฑ์ผ่ำนกำรประเมินท่ี คะแนนเฉล่ีย 2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสำมำรถประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ มำใช้แก้ปัญหำ 
       ในกำรปฏิบัติงำนอำชีพอย่ำงเป็นระบบ 
 
ความตระหนัก(Awareness)  
 วิทยำลัยสนับสนุนให้ผู้เรียนท ำส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  โครงงำนวิทยำศำสตร์  โครงงำนวิชำชีพ  จัดกำร
ประกวดแข่งขันโครงงำนในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์  และแสดงผลงำนโครงกำรทำงวิชำชีพ  
 
ความพยายาม(Attempt) 
 ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์   และคณิตศำสตร์มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
เป็นระบบ  โดยมีผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ วิชำโครงกำรและโครงกำรวิชำชีพมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์ผ่ำนเกณฑ์และมีผลกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)   
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ผู้เรียนแต่ละช้ันปี ผ่ำนกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำตร์และ
คณิตศำสตร์มำใช้แก้ปัญหำในวิชำชีพ  เฉล่ียร้อยละ 81.12 อยู่ในเกณฑ์   ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ สาขาวิชา / สาขางาน ระดับ 
จ านวนผู้ 

ลงทะเบียน 

ผู้เรียนที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยโครงการ 

จ านวนผู้สอบผ่าน ร้อยละ 
1 สาขาวิชาเคร่ืองกล     
  -สำขำงำนยำนยนต์ ปวช.1 142 136 95.78 
  ปวช.2 99 94 94.95 
  ปวช.3 84 82 97.62 
 รวม  325 312 96.00 
 สาขาวิชาเคร่ืองกล     
  -สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ ปวส.1 32 32 100.00 
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  ปวส.2 36 36 100.00 
 รวม  68 68 100.00 
 รวม ปวช. ปวส.  393 380 96.69 
2 สาขาวิชาเคร่ืองกลและซ่อมบ ารุง     
 -สำขำงำนเครื่องมือกล ปวช.1 129 129 100.00 
  ปวช.2 101 101 100.00 
  ปวช.3 88 87 98.86 
 รวม  318 317 99.69 
 -สำขำงำนเครื่องมือกล ปวส.1 24 24 100.00 
  ปวส.2 35 35 100.00 
 รวม  59 59 100.00 
 รวม ปวช. ปวส.  377 376 99.74 
3 สาขาวิชาโลหะการ     
 -สำขำงำนเชื่อมโลหะ ปวช.1 79 79 100.00 
  ปวช.2 34 34 100.00 
  ปวช.3 26 26 100.00 
 รวม  139 139 100.00 
 -สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ ปวส.1 9 9 100.00 
  ปวส.2 21 20 95.24 
 รวม  30 29 96.67 
 รวม ปวช. ปวส.  169 168 99.41 
4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังและอเิล็กทรอนิกส์     
 -สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง ปวช.1 108 95 87.96 
  ปวช.2 80 64 80.00 
  ปวช.3 65 64 98.46 
 รวม  253 223 88.14 

 
 
 

ที่ สาขาวิชา / สาขางาน ระดับ 
จ านวนผู้ 

ลงทะเบียน 

ผู้เรียนที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยโครงการ 

จ านวนผู้สอบผ่าน ร้อยละ 
 สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ ปวส.1 36 0 0.00 
 สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็น ปวส.2 21 21 100.00 
 รวม  57 21 36.84 
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 รวม ปวช. ปวส.  310 244 78.71 
5 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังและอเิล็กทรอนิกส์     
 -สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 139 80 57.55 
  ปวช.2 102 87 85.29 
  ปวช.3 86 85 98.84 
 รวม  327 252 77.06 
 สำขำงำนระบบโทรคมนำคม ปวส.1 32 24 75.00 
 และงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.2 41 41 100.00 
 รวม  73 65 89.04 
 รวม ปวช. ปวส.  400 317 79.25 
6 สาขาวิชาก่อสร้าง     
 -สำขำงำนก่อสร้ำง ปวช.1 47 47 100.00 
  ปวช.2 23 23 100.00 
  ปวช.3 14 14 100.00 
 รวม  84 84 100.00 
 -สำขำงำนสถำปัตยกรรม ปวช.1 24 24 100.00 
  ปวช.2 17 17 100.00 
  ปวช.3 12 12 100.00 
 รวม  53 53 100.00 
 -สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง ปวส.1 7 7 100.00 
  ปวส.2 6 6 100.00 
 รวม  13 13 100.00 
 รวม ปวช. ปวส.  150 150 100.00 
7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 -สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปวส.1 24 23 95.83 
  ปวส.2 29 29 100.00 
 รวม ปวส.  53 52 98.11 
8 สาขาวิชาพาณิชยการ     
 -สำขำงำนกำรบัญชี ปวช.1 183 51 27.87 
  ปวช.2 148 0 0.00 
  ปวช.3 159 156 98.11 
 รวม  490 207 42.25 
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ที่ สาขาวิชา / สาขางาน ระดับ 
จ านวนผู้ 

ลงทะเบียน 

ผู้เรียนที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยโครงการ 

จ านวนผู้สอบผ่าน ร้อยละ 
 สาขาวิชาพาณิชยการ     
 -สำขำงำนกำรบัญชี ปวส.1 18 0 0.00 
  ปวส.2 36 36 100.00 
 รวม  54 36 66.67 
 รวม ปวช.  ปวส.  544 243 44.67 
9 สาขาวิชาพาณิชยการ     

 -สำขำงำนกำรขำย ปวช.1 97 53 54.64 
  ปวช.2 64 64 100.00 
  ปวช.3 79 79 100.00 
 รวม  240 196 81.67 
 สาขาวิชาพาณิชยการ     
 -สำขำงำนกำรตลำด ปวส.1 21 0 0.00 
  ปวส.2 30 29 96.67 
 รวม  51 29 56.86 
 รวม ปวช. ปวส.  291 225 77.32 
10 สาขาวิชาพาณิชยการ     
 -สำขำงำนกำรเลขำนุกำร ปวช.1 61 5 8.20 
  ปวช.2 46 19 41.30 
  ปวช.3 52 50 96.15 
 รวม  159 74 46.54 
11 สาขาวิชาพาณิชยการ     
 -สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 143 143 100.00 
  ปวช.2 114 114 100.00 
  ปวช.3 113 113 100.00 
 รวม  370 370 100.00 
 สาขาวิชาพาณิชยการ     
 -สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพ็จ ปวส.1 17 17 100.00 
  ปวส.2 35 35 100.00 
 รวม  52 52 100.00 
 รวม ปวช. ,ปวส.  422 422 100.00 
 รวมทั้งสิ้น  3,268 2,651 81.12 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ ท้ัง 
       ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยฯ ได้จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำรด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียนและ
กำรสนทนำท้ังภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ เป็นไปตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร ได้จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน ท้ังภำษำไทยและต่ำงประเทศเหมำะสมกับผู้เรียน ได้จัดหำครุภัณฑ์ท่ีเสริมสร้ำง
ทักษะและกำรเรียนรู้ พัฒนำห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริกำรเป็นกำรฝึกทักษะกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะให้ผู้เรียน  จัดกำรเรียนกำรสอน จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ฟัง พูด อ่ำน 
เขียนและส่ือสำรในงำนอำชีพได้จริง โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำภำษำอังกฤษ ด้วยตนเอง จัดหำวัสดุ
สำรสนเทศมำให้บริกำรในศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำน  โครงกำร  กิจกรรม เพื่อพฒันำผู้เรียนให้ทักษะในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำร
อ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำท้ังภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ  ดังนี้ 

-  โครงกำรจัดจ้ำงครูภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติ  

-  โครงกำรวันภำษำไทยแห่งชำติ 

-  โครงกำรวันคริสมำสต์และวันภำษำอังกฤษ 

-  โครงกำรจัดจ้ำงครูภำษำจีน 
-  โครงกำรพูดต่อท่ีประชุมชน 

 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำร ด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ 
ท้ังภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ75.30  อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 
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ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา/สาขางาน 

ภาษาไทย (ปวช.) ภาษาอังกฤษ (ปวช.) ภาษาจีน (ปวช.) 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ ำนวน
ผู้เรียน  

2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ ำนวน
ผู้เรียน  

2  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

เครื่องกล  140 107 76.42 126 47 37.30 - - - 

เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง 23 12 52.17 107 39 36.44 - - - 

โลหะกำร  67 41 61.19 53 28 52.83 - - - 
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชฟ) 97 85 87.62 103 76 73.78 - - - 

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.) 130 109 83.84 124 92 74.19 - - - 

กำรก่อสร้ำง  30 13 43.33 32 19 59.37 - - - 

สถำปัตยกรรม (สถ.) 23 22 96.65 23 13 56.52 - - - 

กำรบัญช ี 190 172 90.52 184 123 66.84 158 132 83.54 
กำรขำย 93 67 72.04 89 48 60 172 131 76.16 
กำรเลขำนุกำร 57 21 36.84 52 16 30.76 109 75 68.80 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 147 131 89.11 141 128 90.7 114 102 89.47 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ - - - - - - - - - 

รวม 997 780 78.31 1,034 629 60.83 553 440 79.56 
 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 

ภาษาไทย (ปวส.) ภาษาอังกฤษ (ปวส.) 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

2 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ ำนวน
ผู้เรียน 

2 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 

เครื่องกล  14 12 85.71 70 63 78.75 

เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง 25 16 64 63 47 74.60 
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โลหะกำร  9 5 55.5 38 33 86.84 

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชฟ) 35 35 100 58 45 77.58 

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.) 32 30 93.75 73 63 86.30 

กำรก่อสร้ำง  7 7 100 13 6 46.15 

สถำปัตยกรรม (สถ.) - - - - - - 

กำรบัญชี 18 18 100 54 52 96.29 

กำรขำย 21 21 100 51 27 52.94 

กำรเลขำนุกำร - - - - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 17 100 53 47 88.67 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 29 22 75.86 55 34 61.81 

รวม 207 183 88.40 519 391 75.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 5   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและ 
        ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มำให้ผู้เรียนใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตและใช้ในกำรเรียนวิชำชีพให้
เพียงพอ และด ำเนินกำรเช่ำอินเทอร์เน็ต และจัดหำเครื่องปรับอำกำศในห้องอินเทอร์เน็ต จ้ำงครูพิเศษและ
บุคลำกรดูแล  

 
ผลการด าเนินงาน(Attempt) 

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองและสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม  มีผลกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน (ค่าร้อยละ) 

๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถใช้ควำมรู้
และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็น
ในกำรศึกษำค้นคว้ำ และ
ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้
อย่ำงเหมำะสม 

ดี       มำกกว่ำร้อยละ ๗๔ 
พอใช้   ร้อยละ ๖๐ – ๗๔ 
ปรับปรุง น้อยกว่ำร้อยละ 
๖๐ 

ระดับช้ัน ปวช.  
ระดับช้ัน ปวส.  

ระดับช้ัน ปวช.  72.05 
ระดับช้ัน ปวส.  84.74 
 

เฉลี่ยรวมทั้ง ๒ ระดับ 73.94 
 

สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นใน
กำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม  มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์   

ระดับ ปวช. ผ่ำนเกณฑ์  เฉล่ียร้อยละ   72.05         ซึ่งอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับ ปวส. ผ่ำนเกณฑ์  เฉล่ียร้อยละ   84.74         ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำนวิชำชีพได้

อย่ำงเหมำะสม  รวมปวชและปวส คิดเป็นร้อยละ   73.94   อยู่ในเกณฑ์  พอใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสมและมี 

      มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 
ความตระหนัก(Awareness)  
 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 
 
ความพยายาม(Attempt)  

 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม เพื่อจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร  ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่ำนิยมท่ีดีงำมในวิชำชีพ  รวมท้ังด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ดังนี ้

 มีกำรประเมินคุณธรรมของผู้เรียน ทุกระดับช้ันปี และจัดเก็บข้อมูลแสดงกำรพัฒนำ 

- โครงกำรส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษำในสถำนศึกษำ 

- โครงกำรยกย่องและส่งเสริมนักศึกษำต้นแบบคุณธรรม 

- โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยด้ำนกำรแต่งกำย 
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- โครงกำรธนำคำรโรงเรียน 

- โครงกำรบริจำคโลหิต 

- โครงกำรจัดป้ำยประกำศรณรงค์ให้มีนักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม 

- โครงกำรตักบำตรทุกวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 

- โครงสร้ำงผู้น ำ อชท.และอธท. 

- โครงกำรระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษำ  (ติดตำม  พัฒนำ  และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์)  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๑ แสดงกำรจ ำแนกผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำนในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม และมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตำมระดับช้ันปี/สำขำงำน ของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ ระดับ ปวช. 
 

สาขางาน 
ระดับ 

ชั้น 
ปวช. 

จ านวน 

ผู้เรียน 

ปัจจุบัน 

ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

หมายเหตุ 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
ยำนยนต์ รวม ๓๒๕ 224 68.92  

เครื่องมือกล รวม ๓๑๘ 204 64.15  

เช่ือมโลหะ รวม ๑๓๘ 126 91.30  

ไฟฟ้ำก ำลัง รวม ๒๕๓ 198 78.26  
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อิเล็กทรอนิกส์ รวม 267 225 84.27  

เทคนิคคอมพิวเตอร์ รวม 60 37 61.67  

ก่อสร้ำง รวม ๘๔ 66 78.57  

สถำปัตยกรรม รวม ๕๓ 48 90.57  

กำรบัญชี รวม ๔๙๐ 384 78.37  

กำรขำย รวม ๒๔๐ 181 75.42  

กำรเลขำนุกำร รวม ๑๕๙ 134 84.28  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม ๓๗๐ 332 89.73  

รวม ปวช. 2,758 2,159 78.28  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๒ แสดงกำรจ ำแนกผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำนในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตำมระดับช้ันปี/สำขำงำน ของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ 
ระดับ ปวส. 

สาขางาน 
ระดับ 

ชั้นปวส. 

จ านวน 

ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

หมายเหตุ 

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

เทคนิคยำนยนต์ รวม ๖๘ 61 89.71  
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เครื่องมือกล รวม ๕๙ 33 55.93  

เทคนิคกำรเช่ือมโลหะ รวม ๓๐ 29 96.67  

ติดต้ังไฟฟ้ำ รวม 18 18 100  

เครื่องท ำควำมเย็นฯ รวม 39 35 89.74  

เทคนิคคอมพิวเตอร์ รวม 38 38 100  

ระบบโทรคมนำคม รวม 35 33 94.29  

เทคนิคกำรก่อสร้ำง รวม ๑๓ 12 92.31  

เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวม ๕๓ 51 96.23  

กำรบัญชี รวม ๕๔ 54 100  

กำรตลำด รวม ๕๑ 49 96.08  

กำรพัฒนำเว็บเพจ รวม ๕๒ 51 98.08  

รวม ปวส. ๕๑๐ 464 90.98  
 
ตารางที่ ๓ แสดงกำรจ ำแนกผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำนในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตำมระดับช้ันปี/สำขำงำน ของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ 
ระดับ ปวช และ ปวส. 

ระดับชั้น 
จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

ระดับช้ัน ปวช. ๒‚758 ๒‚159 ๗8.28  
ระดับช้ัน ปวส. ๕๑๐ ๔64 90.98  

รวม ๓‚268 ๒,623 80.26  

 
 
 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)  
 ร้อยละ 78.28 ของผู้เรียนในระดับ ปวช. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคะแนนจิตพิสัยในแต่ละสำขำวิชำ และ
ผลกำรประเมินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ร้อยละ 90.98 ของผู้เรียนในระดับ ปวส. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคะแนนจิตพิสัยในแต่ละสำขำวิชำ และ
ผลกำรประเมินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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 ร้อยละ 80.26 ของผู้เรียนท้ังหมด ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคะแนนจิตพิสัยในแต่ละสำขำวิชำ และผลกำร
ประเมินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
               ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยำลัย ได้พัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรสอนแบบ
บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำแผนกำรสอนแบบฐำนสมรรถนะ ส่งเสริมให้ครูจัดท ำส่ือกำรสอน
นวัตกรรม  นอกจำกนี้ยังส่งครูไปอบรม ศึกษำดูงำน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำน  โครงกำร  กิจกรรม เพื่อพฒันำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์
กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ดังนี้ 

- โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรวิชำชีพ 

- โครงกำรจัดนิทรรศกำร  แสดงผลงำนวิชำกำร ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนวิจัย 

- โครงกำรเชิญวิทยำกรสอนวิชำชีพและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

- โครงกำรปฐมนิเทศอบรมจริยธรรมนักศึกษำใหม่ 

- โครงกำรระบบติดตำมช่วยเหลือนักศึกษำ 

- โครงกำรลดจ ำนวนนักศึกษำพ้นสภำพ 

- โครงกำรสอนซ่อมเสริม 

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนนักศึกษำเพื่อเตรียมกำรสอบ Pre V-Net และ V-Net  ฯลฯ 
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ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำ 
ดังนี ้

 
 

ประเภทวิชา 
 

สาขาวิชา 
 

สาขางาน 
จ านวน
นักศึกษา 
แรกเข้า 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ไม่จบการศึกษา 

จ านวน   
(คน) 

ร้อยละ 
 

จ านวน   
(คน) 

ร้อยละ 

 
 
 

อุตสำหกรรม 
 

เครื่องกล ยำนยนต์ ๑๖๙ ๕๕ ๓๒.๕๔ ๑๑๔ ๖๗.๔๖ 
เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง เครื่องมือกล ๑๕๘ ๓๐ ๑๘.๙๙ ๑๒๘ ๘๑.๐๑ 
โลหะกำร เช่ือมโลหะ ๑๑๔ ๗ ๖.๑๔ ๑๐๗ ๙๓.๘๖ 
ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ำก ำลัง ๑๒๗ ๓๖ ๒๘.๓๕ ๙๑ ๗๑.๖๕ 

ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

อิเล็กทรอนิกส์ ๑๕๖ ๔๒ ๒๖.๙๒ ๑๑๔ ๗๓.๐๘ 

กำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ๒๕ ๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
กำรก่อสร้ำง สถำปัตยกรรม ๓๘ ๘ ๒๑.๐๕ ๓๐ ๗๘.๙๕ 

                              รวม ๗๘๗ ๑๗๘ ๒๒.๖๒ ๖๐๙ ๗๗.๓๘ 
 
 

พำณิชยกรรม 

พณิชยกำร กำรบัญชี ๒๐๙ ๙๗ ๔๖.๔๑ ๑๑๒ ๕๓.๕๙ 
พณิชยกำร กำรขำย ๑๓๐ ๖๔ ๔๙.๒๓ ๖๖ ๕๐.๗๗ 
พณิชยกำร กำรเลขำนุกำร ๘๔ ๓๗ ๔๔.๐๕ ๔๗ ๕๕.๙๕ 
พณิชยกำร คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
๑๕๙ ๗๔ ๔๖.๕๔ ๘๕ ๕๓.๔๖ 

รวม ๕๘๒ ๒๗๒ ๔๖.๗๔ ๓๑๐ ๕๓.๒๖ 

รวมทั้งหมด ๑,๓๖๙ ๔๕๐ ๓๓.๘๗ ๙๑๙ ๖๗.๑๓ 
หมายเหตุ : ยอดผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)    ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
ปวช. จ ำนวน 450  คน คิดเป็นร้อยละ 33.87  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ (   ) ดี   (   ) พอใช้  ( / ) ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
 
ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยำลัยได้พัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรสอนแบบ  
บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำแผนกำรสอนแบบฐำนสมรรถนะ ส่งเสริมให้ครูจัดท ำส่ือกำรสอน
นวัตกรรม  นอกจำกนี้ยังส่งครูไปอบรม ศึกษำดูงำน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำน  โครงกำร  กิจกรรม เพื่อพฒันำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์
กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ดังนี้ 

- โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรวิชำชีพ 

- โครงกำรจัดนิทรรศกำร  แสดงผลงำนวิชำกำรวิชำชีพ 

- โครงกำรเชิญวิทยำกรสอนวิชำชีพและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

- โครงกำรปฐมนิเทศอบรมจริยธรรมนักศึกษำใหม่ 

- โครงกำรระบบติดตำมช่วยเหลือนักศึกษำ 

- โครงกำรลดจ ำนวนนักศึกษำพ้นสภำพ 

- โครงกำรสอนซ่อมเสริม 

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนนักศึกษำเพื่อเตรียมกำรสอบ Pre V-Net และ V-Net ฯลฯ 
 
 
 
 
 



58 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อเทียบกับ 

ผู้เรียนแรกเข้ำ ดังนี้ 
 

 

ประเภทวิชา 

 

สาขาวิชา 

 

สาขางาน 
จ านวน
นักศึกษา 

แรกเข้า 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ไม่จบการศึกษา 

จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

  
 
 
 
 

อุตสำหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยำนยนต์ ๔๐ ๒๕ ๖๒.๕๐ ๑๕ ๓๗.๕๐ 

เทคนิคกำรผลิต เครื่องมือกล ๓๙ ๒๙ ๗๔.๓๕ ๑๐ ๒๕.๖๔ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคกำรเช่ือมโลหะ ๒๓ ๔ ๑๗.๓๙ ๑๙ ๘๒.๖๑ 

ไฟฟ้ำก ำลัง ติดต้ังไฟฟ้ำ ไม่เปิดรับนักศึกษำ 

ไฟฟ้ำก ำลัง เครื่องท ำควำมเย็นและ
ปรับอำกำศ 

๒๙ ๑๑ ๓๗.๙๓ ๑๘ ๖๒.๐๗ 

อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๒๐  ๑๖ 
 

๘๐.๐๐ ๔ ๒๐.๐๐ 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนำคม ๒๘ ๑๘ ๖๔.๒๙ ๑๐   ๓๕.๗๑ 

กำรก่อสร้ำง เทคนิคก่อสร้ำง ๗ ๐ ๐ ๗ ๑๐๐.๐๐ 
                           รวม ๑๘๖    

๑๐๓ 

๕๕.๓๘ ๘๓ ๔๔.๖๒ 

 

บริหำรธุรกิจ 
กำรบัญชี กำรบัญชี ๔๖ ๒๘ ๖๐.๘๗ ๑๘ ๓๙.๑๓ 

กำรตลำด กำรตลำด ๓๓ ๑๙ ๕๗.๕๘ ๑๔    
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๔๒.๔๒  
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

กำรพัฒนำเว็บเพจ ๓๕ ๓๕  ๑๐๐ - - 

                               รวม ๑๑๔ ๘๒ ๗๑.๙๓     ๓๒  ๒๘.๐๗ 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๒๙ ๒๑ ๗๒.๔๑ ๘ ๒๗.๕๙ 

รวม ๒๙ ๒๑ ๗๒.๔๑ ๘ ๒๗.๕๙ 

รวมทั้งหมด ๓๒๙ ๒๐๖ ๖๒.๖๑ ๑๒๓ ๓๗.๓๙ 

หมายเหตุ : ยอดผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
ปวส. จ ำนวน  206   คน คิดเป็นร้อยละ   62.61%     
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ (  ) ดี  ( / ) พอใช้ (  ) ปรับปรุง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

ความตระหนัก(Awareness)  
 จัดกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพท้ังสอบภำคทฤษฎี และปฏิบัติ ใช้ข้อสอบของส ำนักมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำและวิชำชีพ  แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือก จัดท ำข้อสอบ และคณะกรรมกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
ก ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนด้ำนทฤษฎี และปฏิบัติ 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำน  โครงกำร  กิจกรรม เพื่อพฒันำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพให้ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  ดังนี้ 
            -  โครงกำรทดสอบเพื่อประเมินมำตรฐำนวิชำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 -   โครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพรำยช้ันปี 
 -  โครงกำรสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
 ในปีกำรศึกษำ 2554 วิทยำลัยฯได้จัดให้นักเรียน ปวช. 3 ในทุกสำขำวิชำ ทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ โดย
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ปรำกฏผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

                        ระดับ ปวช .  
แบบบันทึกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน ร้อยละของผู้

ผ่านการผู้จบ ผ่าน
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การศึกษา มาตรฐาน ประเมิน 

อุตสำหกรรม 

เครื่องกล ยำนยนต์ ๕๕ ๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง เครื่องมือกล ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 

โลหะกำร เชื่อมโลหะ ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำก ำลัง ๓๖ ๓๓ ๙๑.๖๗ 

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๔๒ ๔๑ ๙๗.๖๒ 

กำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ๐ ๐ ๐ 
กำรก่อสร้ำง สถำปัตยกรรม ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๗๘ ๑๗๓ ๙๗.๑๙ 

พำณิชยกรรม 

พณิชยกำร กำรบัญชี ๙๗ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ 
พณิชยกำร กำรขำย ๖๔ ๖๓ ๙๘.๔๓ 
พณิชยกำร กำรเลขำนุกำร ๓๗ ๓๗ ๑๐๐.๐๐ 
พณิชยกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๗๔ ๗๔ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๗๒ ๒๗๑ ๙๙.๖๓ 
รวมทั้งหมด ๔๕๐ ๔๔๔ ๙๘.๖๗ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๕๕ 

 สัมฤทธิผล (Achievement)    
 ในภำพรวมของนักเรียน  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน  450 คน   สอบผ่ำน 444 คน จะได้ผลสัมฤทธิ์เป็น
ร้อยละ 98.67 ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน 
                   วิชำชีพ 
 

ความตระหนัก(Awareness)  
 จัดกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพท้ังสอบภำคทฤษฎี และปฏิบัติ ใช้ข้อสอบของส ำนักมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำและวิชำชีพ  แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือก จัดท ำข้อสอบ และคณะกรรมกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
ก ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนด้ำนทฤษฎี และปฏิบัติ 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำน  โครงกำร  กิจกรรม เพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพให้ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  ดังนี้ 
  -   โครงกำรทดสอบเพื่อประเมินมำตรฐำนวิชำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
     -  โครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพรำยช้ันปี 
  -   โครงกำรสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
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 ในปีกำรศึกษำ 2554 วิทยำลัยฯได้จัดให้นักศึกษำช้ัน  ปวส.๒ ในทุกสำขำวิชำ ทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพ โดยมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  ปรำกฏผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

 ระดับ  ปวส. 
แบบบันทึกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน ร้อยละของผู้
ผ่านการ
ประเมิน 

ผู้จบ
การศึกษา 

ผู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

อุตสำหกรรม เครื่องกล เทคนิคยำนยนต์ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

 เทคนิคกำรผลิต เครื่องมือกล ๒๙ ๑๙ ๖๕.๕๒ 
 เทคนิคโลหะ เทคนิคกำรเช่ือม

โลหะ 

๔ ๑ ๒๕.๐๐ 

 ไฟฟ้ำก ำลัง เครื่องท ำควำมเย็น
และปรับอำกำศ 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนำคม ๑๘ ๑๕ ๘๓.๓๓ 

 กำรก่อสร้ำง เทคนิคก่อสร้ำง ๐ ๐ ๐ 

รวม ๑๐๓ ๘๗ ๘๔.๔๖ 
บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี ๒๘ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 

 กำรตลำด กำรตลำด ๑๙ ๑๙ ๑๐๐.๐๐ 

 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

กำรพัฒนำเว็บเพจ ๓๕ ๓๓ ๙๔.๒๘ 

รวม ๘๒ ๘๐ ๙๗.๕๖ 
แบบบันทึกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ านวน ร้อยละของผู้
ผ่านการ
ประเมิน 

ผู้จบ
การศึกษา 

ผู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

๒๑ ๑๖ ๗๖.๑๙ 

รวม ๒๑ ๑๖ ๗๖.๑๙ 

รวมทั้งหมด ๒๐๖ ๑๘๓ ๘๘.๘๓ 
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หมำยเหตุ    ผ่ำนเกณฑ์ = ประเมินผ่ำน 50 % ของคะแนนเต็มภำคทฤษฏีและปฏิบัติ      
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)     ในภำพรวมของนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 206 คน สอบผ่ำน 183 คน 
จะได้ผลสัมฤทธิ์เป็นร้อยละ 88.83  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ( / )  ดี    (   )  พอใช้  (   )  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 11   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร/ประกอบอำชีพอิสระ และ 
                   ศึกษำต่อภำยใน  1  ปี 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
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 วิทยำลัยได้ด ำนินกำรเก็บข้อมูลจำกในหลำยๆด้ำน ท้ังจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำของนั กศึกษำ  สถำน
ประกอบกำร กำรจัดส่งทำงไปรษณียบัตรและกำรติดตำมจำกสถำนประกอบกำรโดยตรง  
 
ผลการด าเนินงาน(Attempt) 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2553  ท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร/ประกอบอำชีพอิสระ และศึกษำ
ต่อภำยใน  1  ปี มีผลดังนี้ 
 

ระดับปวช.3 
มาตรฐานท่ี 1ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553  ท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

สาขางาน จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนผู้ท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวนผู้ท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระไม่ตรง
สาขา 

จ านวนผู้ศึกษาตอ่
ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนผู้ศึกษา
ต่อ ไม่ตรงสาขา 

จ านวนผู้ว่างงาน
และไม่ได้ศึกษาต่อ 

จ านวนที่ท่ีมีงาน
ท าอยู่ก่อนแล้ว 

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

ยำนยนต์ 73 7 9.59 2 2.74 63 86.30 - - 1 1.37 - - 

เคร่ืองมือกล 64 8 12.50 - - 55 85.94 - - 1 1.56 - - 

เชื่อมโลหะ 21 3 14.29 1 4.76 16 76.19 - - 1 4.76 - - 
ไฟฟ้ำก ำลัง 83 19 22.89 2 2.41 60 72.29 - - 2 2.41 - - 
อิเล็กทรอนิกส์ 88 15 17.05 1 1.14 70 79.55 - - 2 2.27 - - 

ก่อสร้ำง 14 2 14.29 - - 12 85.71 - - - - - - 

สถำปัตยกรรม 10 - - 2 20.00 7 70.00 - - 1 10.00 - - 
กำรบัญชี 107 28 26.17 - - 77 71.96 - - 2 1.87 - - 

กำรขำย 82 17 20.73 - - 63 76.83 - - 2 2.44 - - 

กำรเลขำนุกำร 38 10 26.32 - - 27 71.05 - - 1 2.63 - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 18 20.00 - - 70 77.78 - - 2 2.22 - - 

รวม 670 127 18.96 8 1.19 520 77.61 - - 15 2.24 - - 

 

หมายเหตุ :  ร้อยละของผู้ได้งำนท ำ   18.96 
  ร้อยละของผู้ประกอบอำชีพอิสระ    1.19 
  ร้อยละของผู้ศึกษำต่อ   77.61 
 
   

 
ระดับปวส. 2 
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มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศกึษา 2553  ท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.2) 

ล าดับ 
ท่ี 

สาขางาน จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศกึษา 

จ านวนผู้ท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวนผู้ท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระไม่ตรง
สาขา 

จ านวนผู้ศึกษาตอ่
ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนผู้ศึกษา
ต่อ ไม่ตรง

สาขา 

จ านวนผู้
ว่างงานและ

ไม่ได้ศึกษาต่อ 

จ านวนที่ท่ีมี
งานท าอยู่ก่อน

แล้ว 

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

1 เทคนิคยำนยนต์ 40 17 42.50 2 5.00 20 50.00 - - 1 2.50 - - 

2 เคร่ืองมือกล   39 12 30.77 3 7.69 23 58.97 - - 1 2.56 - - 

3 เทคนิคกำร
เชื่อมโลหะ 

13 7 53.85 1 7.69 5 38.46 - - - - - - 

4 ไฟฟ้ำ (เคร่ืองท ำ

ควำมเย็นฯ) 
25 15 60.00 1 4.00 9 36.00 - - - - - - 

5 อิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบโทรคมนำคม) 

11 4 36.36 - - 7 63.64 - - - - - - 

6 อิเล็กทรอนิกส์ 
(เทคนิคคอมพิวเตอร์) 

17 10 58.82 1 5.88 6 35.29 - - - - - - 

7 เทคนิคกำร
ก่อสร้ำง 

5 2 - 1 20.00 2 40.00 - - - - - - 

8 กำรบัญชี 42 15 35.71 2 4.76 24 57.14 - - 1 2.38 - - 

9 กำรตลำด 40 19 47.50 - - 21 52.50 - - - - - - 

10 กำรพัฒนำเว็บ
เพจ 

27 11 40.74 - - 15 55.56 - - 1 3.70 - - 

11 เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

41 13 31.71 1 2.44 25 60.98 - - 2 4.88 - - 

รวม 300 125 41.67 12 4.00 157 52.33 - - 6 2.00 - - 

 
หมายเหตุ :  ร้อยละของผู้ได้งำนท ำ   41.67 
  ร้อยละของผู้ประกอบอำชีพอิสระ    4.00 
  ร้อยละของผู้ศึกษำต่อ   52.33 
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ตารางสรุปรวมของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553   
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ป ี

 
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศกึษา 2553  ท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.2) 

ระดับ จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศกึษา 

จ านวนผู้ท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวนผู้ท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระไม่ตรง
สาขา 

จ านวนผู้ศึกษาตอ่
ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนผู้ศึกษา
ต่อ ไม่ตรง

สาขา 

จ านวนผู้
ว่างงานและ

ไม่ได้ศึกษาต่อ 

จ านวนที่ท่ีมี
งานท าอยู่ก่อน

แล้ว 

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

ปวช. 670 127 18.96 8 1.19 520 77.61 - - 15 2.24 - - 

ปวส. 300 125 41.67 12 4.00 157 52.33 - - 6 2.00 - - 

รวม 970 252 25.98 20 2.06 677 69.78 - - 21 2.16 - - 

เฉลี่ย  ร้อยละ 97.84  

 
หมายเหตุ :  ร้อยละของผู้ได้งำนท ำ   25.98 
  ร้อยละของผู้ประกอบอำชีพอิสระ    2.06 
  ร้อยละของผู้ศึกษำต่อ   69.73 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)  

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร ประกอบอำชีพอิสระ และศึกษำต่อ
ภำยใน 1 ปี ร้อยละ 97.84 อยู่ในเกณฑ์ ดี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 12   ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จ 
          กำรศึกษำ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยฯ จัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2542 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 ซึ่งผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องเป็นคนเก่ง ดี และมีควำมสุข มีควำมรู้ทำงวิชำกำร มีทักษะใน
กำรส่ือสำร ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถท ำงำนเป็นทีม รวมท้ังมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ ซึ่งวิทยำลัยฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำชีพ วิชำกำรและพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอมอบหมำยให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำดูแลด้ำนระเบียบ วินัย ควำมประพฤติ จัดกิจกรรมกำร
เข้ำแถวเคำรพธงชำติ ฟังกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยฯ มีกฎระเบียบในกำรปกครองนักเรียน นักศึกษำ อีกท้ังมีคุณครูเอำใจใส่ในกำรดูแลแก้ไขควำม
ประพฤติของนักศึกษำ และควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำร ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 
วิชำชีพ มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ท ำให้สถำนประกอบกำรเกิดควำมเช่ือมั่น และพึงพอใจต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ที่มีต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ที่ สาขางาน จ านวนสถาน
ประกอบการ 

ด้านความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

ด้านทักษะ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

ด้าน
บุคลิกภาพ 

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

เฉลี่ย 

1 สำขำงำนยำนยนต์ 7 4.61 4.41 4.48 4.43 4.48 

2 สำขำงำนเครื่องมือกล 8 4.34 4.23 4.22 4.30 4.27 

3 สำขำงำนเชื่อมโลหะ 3 4.48 4.29 4.42 4.43 4.41 

4 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 17 4.66 4.41 4.41 4.42 4.48 

5 สำขำงำน
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 4.74 4.44 4.47 4.48 4.53 

6 สำขำงำนก่อสร้ำง 2 4.50 4.36 4.56 4.57 4.50 

7 สำขำงำน
สถำปัตยกรรม 

1 4.43 4.29 4.13 3.86 4.18 

8 สำขำงำนกำรบัญชี 26 4.53 4.39 4.37 4.37 4.42 

9 สำขำงำนกำรขำย 14 4.59 4.41 4.45 4.36 4.45 

10 สำขำงำน 
กำรเลขำนุกำร 

8 4.75 4.61 4.33 4.25 4.49 

11 สำขำงำน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15 4.39 4.29 4.38 4.30 4.39 

เฉลี่ย 113 4.55 4.38 4.38 4.34 4.42 

 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพ   4.55 
2. ด้ำนทักษะในกำรปฏิบัติงำน     4.38 
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3. ด้ำนบุคลิกภำพ      4.38 
4. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม      4.34 
สรุปทั้ง 4 ด้าน ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ   4.42 
 
 
 
 
 
 

สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ที่มีต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ที่ สาขางาน จ านวนสถาน
ประกอบการ 

ด้านความรู้
ความสามารถ

ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

ด้านทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ด้าน
บุคลิกภาพ 

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

เฉลี่ย 

1 สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 17 4.48 4.54 4.72 4.78 4.63 

2 สำขำงำนเครื่องมือกล 9 4.57 4.59 4.57 4.56 4.57 

3 สำขำงำนเทคนิคกำรชื่อม
โลหะ 

7 4.39 4.49 4.43 4.39 4.43 

4 สำขำงำนเครื่องท ำควำม
เย็นและปรับอำกำศ 

15 4.27 4.35 4.45 4.32 4.35 

5 สำขำงำนระบบ
โทรคมนำคม 

4 4.57 4.57 4.72 4.79 4.66 

6 สำขำงำน  
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

6 4.67 4.64 4.54 4.60 4.61 

7 สำขำงำนเทคนิคกำร
ก่อสร้ำง 

2 4.50 4.50 4.56 4.57 4.53 

8 สำขำงำนกำรบัญชี 13 4.44 4.47 4.48 4.38 4.44 

9 สำขำงำนกำรตลำด 14 4.53 4.54 4.54 4.51 4.53 

10 สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บ
เพจ 

8 4.33 4.39 4.43 4.42 4.39 
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11 สำขำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

11 4.59 4.76 4.78 4.79 4.73 

เฉลี่ย 106 4.49 4.53 4.57 4.56 4.53 

 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  4.49 
2. ด้ำนทักษะในกำรปฏิบัติงำน    4.53 
3. ด้ำนบุคลิกภำพ     4.57 
4. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม     4.56 
สรุปทั้ง 4 ด้าน ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ  4.53 
 
สัมฤทธิผล(Achievement)  

รวม  ระดับ ปวช. และ ปวส. ระดับควำมพึงพอใจอยู่ท่ีระดับ  4.48   อยู่ในเกณฑ์ ดี 

มาตรฐานท่ี 2   หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีมีคุณภำพ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้พัฒนำหลักสูตรแบบฐำนสมรรถนะซึ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนจริงในทุกสำขำวิชำโดยฝึกงำนใน
สถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อม และออกฝึกปฏิบัติจริงในสถำนประกอบกำรทุกสำขำวิชำ อีกท้ังจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยเน้นกำรปฏิบัติจริง พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสภำพท้องถิ่น ควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร โดยเชิญสถำนประกอบกำรร่วมพัฒนำหลักสูตรใหม่ งำนหลักสูตรร่วมกับครูผู้สอน แผนก
วิชำจัดท ำแผนกำรเรียนของผู้เรียนแต่ละสำขำวิชำตลอดหลักสูตร 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 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 
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2 สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ   นำยชูชำติ     ทัฬหพัชรกุล 
3 สำขำวิชำโลหะกำร   นำยบรรจง    เฟ่ืองฟู 
4 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง   นำยธนะ       จันทร์อ่อน 
5 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์   นำยเอกชัย    วงศ์แสนเจริญดี 
6 สำขำงำนก่อสร้ำง   นำยจิรวัฒน์   พิธำนเก้ือกูล 
7 สำขำงำนสถำปัตยกรรม   นำยสมชำย    โพธิก ำพล 
8 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   นำยบุญสืบ     โพธ์ิศรี 
9 สำขำงำนกำรบัญชี   นำยวินัย        ร่มบำรมี 
10 สำขำงำนกำรขำย   นำงสังวำลย์    อยู่ทรง 
11 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร   นำงดำรณี       นำมีผล 
12 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   นำงเบญจมำศ  โพธิก ำพล 

 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)   
 วิทยำลัยได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)โดยควำมร่วมมือ
กับสถำนประกอบกำร  ครบทุกสำขำวิชำ/สำขำงำน 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่14  ร้อยละของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร   
  
ความตระหนัก(Awareness) 
 สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ แบบบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรบูรณำกำรของนักเรียน  กำรใช้ส่ือกำรสอนท่ีหลำกหลำย  กำร
วัดผลประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย ตำมสภำพจริง ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีโครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรอบรมและส่งเสริมให้ครู ผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถท้ังในด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตและกำรใช้ส่ือ 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 ผลกำรด ำเนินตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบและมีกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ผลกำร
ด ำเนินกำรตัวบ่งช้ีท่ี 14 อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 

สัมฤทธิ์ผล(Achievement)     
ตำรำงท่ี 1 กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภำพของสำขำวิชำ/สำขำงำน 
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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
ประเมิน

ไป
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

รวม ระดับ
ตัวบ่งชี้ 

สำขำวิชำเครื่องกล 13      5 ดี 
สำขำวิชำเครื่องมือกล 14      5 ดี 
สำขำวิชำโลหะกำร 9      5 ดี 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 11      5 ดี 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 17      5 ดี 
สำขำงำนก่อสร้ำง 5      5 ดี 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 3      5 ดี 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
และสำรสนเทศ 

4      5 ดี 

สำขำงำนกำรบัญชี 11      5 ดี 
สำขำงำนกำรขำย 6      5 ดี 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 5      5 ดี 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ฯ 9      5 ดี 
กลุ่มพ้ืนฐำน 6      5 ดี 
แผนกวิชำสำมัญ 29      5 ดี 

รวม 142 14 14 14 14 14 5 ดี 

  
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่15  ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของผู้สอน  
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 สถำนศึกษำได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำครู อำจำรย์ ในเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กำร
จัดนิเทศกำรสอน กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนโดยผู้เรียน แบบประเมินกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำร
เรียนรู้ 
 -  กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภำพ 
  1.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  2.กำรนิเทศกำรสอน 
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  3.กำรประเมินคุณภำพกำรสอน 
  4.กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอน 
  5.ผลกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 -  กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
 
 

ความพยายาม(Attempt) 
 กิจกรรมกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภำพ 

๑. ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำท่ีมีต่อคุณภำพกำรสอนของครู 
๒. จัดอบรมครู เรื่อง กำรสร้ำงและกำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน 
๓. ให้กำรสนับสนุนผู้สอนไปอบรม/พัฒนำด้ำนควำมรู้วิชำชีพที่สอน 
๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรเรียนรู้ 
๕. ท ำโครงกำรทำงวิชำกำรให้นักเรียนนักศึกษำออกไปเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
๖. มีกำรจัดอบรมและติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรท ำวิจัยของครู 

 

สัมฤทธิ์ผล(Achievement)    
 ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรประเมินครบทุกข้อและ ร้อยละ 100 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำร ของ
รำยวิชำท่ีเปิดสอน ระดับคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ ในกำรฝึก
ทักษะวิชำชีพ มีกำรปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติ เต็มตำมศักยภำพและพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรสอน อยู่ในเกณฑ์ ดี ดังแสดงในตำรำง 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับคุณภาพการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2554 

ท่ี สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
ด้าน การ เทคนคิ การ การวัดผล ความ 
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ความรู้
ความ 

สามารถ 

ถ่ายทอด
เนื้อหา
ความรู้ 

การสอน ใช้สื่อ ประเมินผล เปน็คร ู

1. สำขำวิชำเครื่องกล 4.08 3.96 3.89 3.80 3.84 4.13 3.93 
2. สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 4.42 4.20 3.36 4.36 4.36 4.50 4.23 
3. สำขำวิชำโลหะกำร 4.15 3.96 3.95 3.84 3.92 4.18 3.99 
4. สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 4.12 3.99 3.99 3.87 3.89 4.22 4.01 
5. สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 4.09 3.89 3.92 3.78 3.85 4.07 3.92 
6. สำขำงำนก่อสร้ำง 3.94 3.70 3.77 3.66 3.78 3.91 3.78 
7. สำขำงำนสถำปัตยกรรม 4.20 3.92 4.06 3.85 3.95 4.28 4.04 
8. สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.46 4.31 4.21 4.16 4.29 4.40 3.78 
9. สำขำงำนกำรบัญชี 4.32 4.20 4.23 4.05 4.16 4.40 4.23 
10. สำขำงำนกำรขำย 4.30 3.71 4.07 4.19 4.16 4.36 4.19 
11. สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 4.37 4.20 4.11 4.04 4.00 4.33 4.15 
12. สำขำงำนกำรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.15 3.99 3.99 3.96 3.91 4.20 4.02 
13. สำมัญ 4.29 4.17 4.19 3.99 4.05 4.39 4.18 
14. สัมพันธ์ 4.30 4.19 4.23 3.98 4.12 4.42 4.10 
15. กลุ่มพื้นฐำน 4.20 4.11 4.03 4.03 4.08 4.14 4.08 

เฉลี่ย 4.22 4.03 4.06 3.97 4.02 4.26 4.04 
 
สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของผู้สอนในด้านต่าง ๆ (เกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ) 
 1. ควำมเป็นครู   ระดับควำมพึงพอใจ  4.26 
 2. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับควำมพึงพอใจ  4.22 
 3. เทคนิคกำรสอน  ระดับควำมพึงพอใจ  4.06 
 4. กำรวัดผลประเมินผล  ระดับควำมพึงพอใจ  4.02 
ผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของผู้สอน เฉลี่ยรวม  4.04  เกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16   ร้อยละของงบประมำณท่ีสถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง 

 เหมำะสม 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครด ำเนินกำรจัดสรรวัสดุฝึกอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ตำม
หลักเกณฑ์จัดสรรงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำของส ำนักงบประมำณเป็นขั้นตอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุดและมีควำมเป็นกลำง 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำนโครงกำรจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ดังนี้ 

  -  โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
  -   โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์   
  -   โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ 
  -   โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรวิชำชีพ 
  -   โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี 
  -   โครงกำรพัฒนำกำรสร้ำงส่ือกำรสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)   
 งบประมำณในกำรจัดหำวัสดุฝึกของผู้เรียน  อุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท้ังส้ิน   
7,982,412.12 บำท  คิดเป็นร้อยละ  10.87  ของงบด ำเนินกำรท้ังหมด    73,407,289.42   บำท  อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช ้
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บันทึกงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา  2554 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

เมื่อเทียบ 
งบประมาณที่จัดสรร 

งปม.ที่ใช้ งบด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ปวช. ปวส. 
อุปกรณ์ 

การเรียนการสอน   
สำขำวิชำเครื่องกล 394,806.00 74,500.00 15,000.00 484,306.00 73,407,289.42 0.66 
สำขำวิชำเครื่องมือ
กลและซ่อมบ ำรุง 

382,030.00 65,500.00 417,190.00 864,720.00 73,407,289.42 1.18 

สำขำวิชำโลหะกำร 230,693.00 36,000.00 75,000.00 341,693.00 73,407,289.42 0.47 
สำขำงำนไฟฟำ้ก ำลัง,
ติดต้ังไฟฟ้ำ, เคร่ืองท ำ
ควำมเย็นฯ 

246,381.00 60,500.00 484,201.00 791,082.00 73,407,289.42 1.08 

สำขำงำน
อิเล็กทรอนิกส์, 
เทคนิคคอมฯ, 
ระบบโทรคมนำคม 

291,709.00 81,500.00 715,000.00 1,088,209.00 73,407,289.42 1.48 

สำขำงำนก่อสร้ำง 118,795.00 21,000.00 - 139,795.00 73,407,289.42 0.19 
สำขำงำน
สถำปัตยกรรม 

78,030.00  225,000.00 303,030.00 73,407,289.42 0.41 

สำขำวิชำเทคโนโลยี
และสำรสนเทศ 

 82,500.00 255,000.00 337,500.00 73,407,289.42 0.46 

กลุ่มพ้ืนฐำน 120,606.00  360,000.00 480,606.00 73,407,289.42 0.65 
กำรบัญชี 319,290.00 27,800.00 557,660.00 904,750.00 73,407,289.42 1.23 

กำรขำย 164,430.00 24,600.00 118,022.00 307,052.00 73,407,289.42 0.42 
เลขำนุกำร 113,390.00  387,200.00 500,590.00 73,407,289.42 0.68 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 236,350.00 26,200.00 207,000.00 469,550.00 73,407,289.42 0.64 
วัสดุเชื้อเพลิง  
(โลหะกำร) 

59,981.70   59,981.70 73,407,289.42 0.08 

ครุภัณฑ์/วัสดุถำวร   656,641.82 656,641.82 73,407,289.42 0.89 
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พัฒนำ 
อุปกรณ์เรือ  
DEEP-V 

35,000.00   35,000.00 73,407,289.42 0.05 

โครงกำรฝึก
นักศึกษำ /บริกำร
ชุมชน 

  217,905.60 217,905.60 73,407,289.42 0.30 

รวม/เฉลี่ย 2,791,491.70 500,100.00 4,690,820.42 7,982,412.12 73,407,289.42 10.87 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสำขำวิชำ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยำลัยฯ มอบหมำยให้แต่ละแผนกจัดท ำโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม โดยวิทยำลัยฯ 
ได้ให้กำรสนับสนุนตำมโครงกำรดังนี้    

ชื่อโครงการ จ านวนเงิน จ านวนเคร่ือง 
โครงกำรปรับปรงุประสิทธิภำพเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง 833 (ท ำ
ให้เครื่องใช้งำนได้ตำมปกติ) 

184,260 40 

โครงกำรปรับปรงุและขยำยห้องปฏิบัติกำรพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ (842) 

58,000 - 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ (842) 68,000 1 
โครงกำรจัดท ำโต๊ะเก้ำอี้ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (842) 90,200 - 
โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ สำขำงำนคอมพิวเตอรุรกิจ 604,836 40 
โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ สำขำงำนสถำปัตยกรรม 295,042 20 

 

 
ความพยายาม(Attempt) 
  

ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ประจ าปีการศึกษา 2554 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน 

ห้องเรียน 
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองคอมฯ 
ต่อห้อง 

ผู้เรียนต่อ
เคร่ือง 

ผู้เรียน 
ถัวเฉลี่ย 
ต่อห้อง 

สำขำวิชำเครื่องกล 1 20 2:1 25 
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สำขำวิชำเครื่องมือกล 2 30 1:1 24 
สำขำวิชำโลหะกำร/ (เรียนที่กลุ่มเทคนิคพ้ืนฐำน) 1 20 1:1 15 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 1 20 1:1 19 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 2 30 1:1 25 
สำขำงำนก่อสร้ำง 1 20 1:1 11 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม ใช้รวมกับสำขำงำนก่อสร้ำง 1 20 1:1 16 
สำขำวิชำพณิชยกำร ( กำรบัญชี ) 1 40 1:1 32 
สำขำวิชำพณิชยกำร ( กำรขำย ) 1 40 1:1 23 
สำขำวิชำพณิชยกำร ( กำรเลขำนุกำร ) 1 40 1:1 25 
สำขำวิชำพณิชยกำร ( กำรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 3 40 1:1 31 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 20 1:1 18 

รวม 1:1 22 

 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)          

ในภำพรวมของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร มีระดับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสำขำวิชำ  โดยมีจ ำนวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของกำรเรียนในรำยวิชำท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ เป็น  1:1  เกณฑ์ ดี 
ตัวบ่งชี้ที ่18  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดอำคำรเรียน อำคำรประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  
         โรงฝึกงำน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงำนเหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ และ 
         เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 มีกำรจัดอำคำรเรียนตำมลักษณะสำขำ  มีห้องเรียนท้ังภำคทฤษฎีและปฏิบัติกำรมีห้องเรียนแผนกวิชำ
สำมัญครบทุกหมวดวิชำกำรแต่งต้ัง ในกำรดูแลรักษำปรับปรุงและพัฒนำห้องเรียนได้อย่ำงเหมำะสม  มี
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรดูแลท ำให้เกิดประโยชน์สูง สุด  นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียน  มีห้องสมุดและห้อง
อินเตอร์เน็ตท่ีเหมำะสม  
 
ผลการด าเนินงาน(Attempt) 
 พิจำรณำจำก 

1. มีกำรวำงแผนกำรใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน และพื้นท่ีฝึกปฏิบัติ 
2. มีกำรใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน และพื้นท่ีฝึกปฏิบัติตำมตำรำงกำรใช้ 
3. มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน และพื้นท่ีฝึกปฏิบัติ 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน และพื้นท่ีฝึก

ปฏิบัติ 
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สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 มีกำรด ำเนินกำรครบทุกหัวข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัด ศูนย์วิทยบริกำรให้เหมำะสมกับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอื้อ 
         ต่อกำรเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ความตระหนัก(Awareness) 

ศูนย์วิทยบริกำรมีกำรจัดครุภัณฑ์ , อุปกรณ์กำรศึกษำและส่ือท่ีหลำกหลำยท้ังส่ือส่ิงพิมพ์ , ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสำขำวิชำตรงตำมหลักสูตรที่วิทยำลัยฯ เปิดสอน มีคอมพอวเตอร์ส ำหรับศึกษำด้วย
ตนเองจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์, สืบค้นข้อมูลท่ัวไปและสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุดจำก RLIB 2007 ผ่ำนทำงระบบ
อินเตอร์เน็ต  กำรจัดหมวดหมู่หนังสือวิชำกำรท่ัวไปใช้ระบบรัฐสภำอเมริกัน  (LC) ภำยในห้องสมุดมีกำรแบ่ง
พื้นท่ีเป็นมุมต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำร 
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นอกจำกศูนย์วิทยบริกำรและห้องสมุดเปิดให้บริกำรแก่นักเรียน, นักศึกษำ, บุคลำกรของวิทยำลัยฯ   
แล้วยังเปิดให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอก โดยเปิดให้บริกำรทุกวันรวมท้ังวันเสำร์ – อำทิตย์ มีกำรประเมินคุณภำพ
กำรให้บริกำรและจัดท ำกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร 

 
ความพยายาม(Attempt) 

ศูนย์วิทยบริกำรจึงมีกำรปฏิบัติงำนครบท้ัง 4 ข้อ คือ  
1. จ ำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีในศูนย์วิทยบริกำร มีส่ือท่ีหลำกหลำย และข้อมูลกำรใช้งำน 
2. มีระบบกำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น ระบบกำรสืบค้น 
3. สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม 
4. มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร 

 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 

ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
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ควำมเหมำะสม  ด้ำนกำรจัดกำร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ โดยพิจำรณำจำกประเด็นต่อไปนี้  จ ำนวน
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีเทียบกับเกณฑ์ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน ร้อยละของ สำขำวิชำท่ีมีครุภัณฑ์  อุปกรณ์
ตำมเกณฑ์ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 
  -   บัญชีครุภัณฑ์สำขำวิชำต่ำงๆ  
 
ความพยายาม(Attempt) 
       สำขำวิชำและสำขำงำนจ ำนวน 14 สำขำวิชำและสำขำงำนมีกำรจัดกำรด้ำนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เมื่อ
เทียบกับครุภัณฑ์มำตรฐำนทุกสำขำวิชำตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เทียบกับครุภัณฑ์มาตรฐาน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

สำขำวิชำเครื่องกล    
สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง    
สำขำวิชำโลหะกำร    
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง    
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์    
สำขำงำนก่อสร้ำง    
สำขำงำนสถำปัตยกรรม    
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
กลุ่มพื้นฐำน    
แผนกวิชำสำมัญ     
สำขำงำนกำรบัญชี    
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด    
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร    
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
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ตัวบ่งชี้ที่ 21  ระดับคุณภำพกำรจัดระบบควำมปลอดภัย ของสภำพแวดล้อม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อ  
                  กำรเรียนรู้ ในสำขำวิชำ/สำขำงำน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยำลัยฯ ได้จัดระบบควำมปลอดภัย  ของสภำพแวดล้อม  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท้ังภำยในและ
ภำยนอกห้องเรียน เช่น  กำรใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องจักร  กำรจัดระบบแสงสว่ำง  กำรถ่ำยเทอำกำศ  
กำรจัดพื้นท่ีห้องเรียนห้องปฏิบัติ กำรจัดผังห้องปฏิบัติกำร ระบบป้องกันอัคคีภัย  ฯลฯ  ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  ใน
สถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ มีแบบแผน 
 
ความพยายาม(Attempt) 

วิทยำลัยฯ มีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลท่ีแสดงควำมตระหนัก  กำรปฏิบัติและควำมส ำเร็จจำกกำร
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  โดยมีกิจกรรม/งำน/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรเพื่อน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ  เช่น  กิจกรรม
รณรงค์เพื่อควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ   โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  โครงกำร  
5 ส  โครงกำรจัดระบบจรำจรในสถำนศึกษำ  เป็นต้น  และมีด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ  PDCA 
 
สัมฤทธิผล (Achievement) 

ผลกำรด ำเนิน ตำมแผนงำนโครงกำรท่ีแต่ละสำขำงำนได้ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สรุป จ ำนวนสำขำงำน  12 สำขำงำน   

สำขำงำนท่ีจัดระบบควำมปลอดภัยฯ 11  สำขำงำน 
คิดเป็น ร้อยละของสำขำงำนท่ีจัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกได้อย่ำงมีคุณภำพ  91.67   อยู่ในเกณฑ์ ดี                 
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เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ    ปีกำรศึกษำ 2554 
ตัวบ่งชี้ที่  21  ระดับคุณภำพกำรจัดระบบควำมปลอดภัย  ของสภำพแวดล้อม  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้  ในสำขำวิชำ / สำขำงำน 
 

ล ำดับ สาขาวิชา/สาขางาน 
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อุป
กร

ณ์
ป้อ

งกั
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เห
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บัน
ทึก

สถิ
ติก

าร
เกิ

ดอ
ุบัติ

เห
ตุ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

มี

คุณภาพ 

ไม่มี

คุณภาพ 

1 สาขาวิชาเคร่ืองกล            
  -สำขำงำนยำนยนต์            
2 สาขาวิชาเคร่ืองมือกล

และซ่อมบ ารุง 
           

 -สำขำงำนเครื่องมือกล            
3 สาขาวิชาโลหะการ            
 -สำขำงำนเชื่อมโลหะ            
4 สาขาวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
           

 -สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง            
5 สาขาวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
           

 -สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์            
6 สาขาวิชาการก่อสรา้ง            
 -สำขำงำนก่อสร้ำง            
7 สาขาวิชาการก่อสรา้ง            
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 -สำขำงำนสถำปัตยกรรม            
8 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
           

 -สำขำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

           

 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ สาขาวิชา/สาขางาน 

ป้า
ยแ

สด
งค

 าเ
ตือ

น 

ระ
บบ

เตื
อน

ภัย
ป้อ

งกั
นภ

ัย 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ใช
้งา

น 

สถ
าน

ที่จั
ดเ

ก็บ
วัส

ดุ/
อุป

กร
ณ์

 

อุป
กร

ณ์
ฝ่า

ยพ
ยา

บา
ลเ

บื้อ
งต้

น 

บัน
ทึก

กา
รต

รว
จส

ถา
นท

ี่สภ
าพ

บ า
รุง

รัก
ษา

 

อุป
กร

ณ์
ป้อ

งกั
นอ

ุบัติ
เห

ตุ 

บัน
ทึก

สถิ
ติก

าร
เกิ

ดอ
ุบัติ

เห
ตุ 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

มี

คุณภาพ 

ไม่มี

คุณภาพ 

9 สาขาวิชาพณิชยการ            
 - สำขำงำนกำรบัญชี            
10 สาขาวิชาพณิชยการ            
 -สำขำงำนกำรขำย            
11 สาขาวิชาพณิชยการ            
 -สำขำงำนกำรเลขำนุกำร            
12 สาขาวิชาพณิชยการ            
 -สำขำงำนคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
           

            
รวม 12 12 12 12 11 11 12 12 11 1  

 

จ ำนวนสำขำงำน  12  สำขำงำน  จ ำนวนสำขำงำนท่ีผลกำรประเมินมีคุณภำพจ ำนวน  11  สำขำงำน     
ร้อยละของสำขำงำนท่ีจัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ระดับคุณภำพกำรจัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  
คิดเป็นร้อยละ....91.67....... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  
ความตระหนัก (Awareness) 
 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  
 
ความพยายาม (Attempt) 
 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่ละสำขำงำนมีกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำนโดยบรรจุ
โครงกำรไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และเมื่อมีหน่วยงำนภำยนอกส่งหนังสือแจ้งให้บุคลำกรของสถำนศึกษำ
เข้ำร่วมกำรอบรม  สัมมนำ  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  บุคลำกรก็จะออกหนังสือค ำส่ังไปรำชกำรให้สำขำงำนท่ี
ผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้ตรงกับสำขำวิชำชีพนั้น  เพื่อพัฒนำในด้ำนวิชำชีพตำมสำขำวิชำ / สำขำงำน ใน
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รำยวิชำท่ีสอน  และกำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  เป็นกำรเพิ่มควำมรู้
ตำมควำมสำมำรถในด้ำนทักษะวิชำชีพ  ด้ำนเทคโนโลยี  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  และด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
เพิ่มวิทยฐำนะแก่ผู้สอนและเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะ  กำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพในทุกสำขำวิชำ  งำนบุคลำกรมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกำรทำง
กำรศึกษำในเรื่องกำรเพิ่มวิทยฐำนะ  กำรศึกษำดูงำนเพื่อเป็นกำรพัฒนำครูและบุคลำกรสำยสนับสุนน 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยผ่ำนกำรฝึกอบรม  สัมมนำ  ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร  เป็นจ ำนวน  20  ช่ัวโมงต่อปี  มีจ ำนวนท้ังส้ิน  131  คน  คิดเป็นร้อยละ  100   อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   ประจ าปีการศึกษา  2554 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 

ครู 
รับการพัฒนา 

รวม  20  ชม. / ปี 
ร้อยละ 

สำขำวิชำเครื่องกล 13 13 100 
สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 14 14 100 
สำขำวิชำโลหะกำร 9 9 100 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 11 11 100 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 17 17 100 
สำขำงำนก่อสร้ำง 5 5 100 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 3 3 100 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 4 100 
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สำขำงำนกำรบัญชี 11 11 100 
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด 6 6 100 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 5 5 100 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 100 
กลุ่มพ้ืนฐำน 6 6 100 
แผนกวิชำสำมัญ 29 29 100 

รวม 142 142 100 

 
หมายเหตุ -   กำรพัฒนำ  หมำยถึง  กำรฝึกอบรมกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ  กำรศึกษำดูงำน  กำรทัศนศึกษำ  กำรศึกษำต่อ  ไม่น้อยกว่ำ  20  ชม. ต่อคนต่อปี  
  -   คอมพิวเตอร์ธุรกิจรวมพนักงำนรำชกำร 
 
 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง  
ต่อคนต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันา 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ประจ าปีการศึกษา  2554 

 

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 
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ลูกจ้ำงประจ ำ 12 12 - 100 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 53 53 - 100 

รวม 71 71 - 100 

 
หมายเหตุ -   กำรพัฒนำ  หมำยถึง  กำรฝึกอบรมกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ  กำรศึกษำดูงำน  กำรทัศนศึกษำ  กำรศึกษำต่อ  ไม่น้อยกว่ำ  20  ชม. ต่อคนต่อปี  
   
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง  ต่อคนต่อปี  
คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในระดับ  ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 23  จ ำนวนครั้งหรือปริมำณในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอก 
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         สถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 

ความตระหนัก(Awareness) 
1. ส ำรวจข้อมูลจำกรำยงำนกำรน ำนักศึกษำไปศึกษำดูงำนยังสถำนประกอบกำรของแต่ละสำขำวิชำ 
2. ส ำรวจข้อมูลกำรประชุม อบรมท่ีทำงวิทยำลัยฯ งำน และสำขำวิชำต่ำงๆท่ีได้จัดขึ้น 
3. ส ำรวจข้อมูลกำรฝึกงำนยังสถำนประกอบกำรของนักเรียน นักศึกษำ 
4. ส ำรวจข้อมูลงบประมำณระหว่ำงปีท่ีทำงวิทยำลัยได้จัดให้งำน สำขำวิชำต่ำงๆ 
5. ส ำรวจข้อมูลกำรจัดระดมเงินทุนเพื่อพัฒนำวิทยำลัย 
6. ส ำรวจข้อมูลโครงกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำและโครงกำรเงินทุนเพื่อกำรศึกษำ 

 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยระดมทรัพยำกรต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มีประสิทธิภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 

จ ำนวนครั้งหรือปริมำณในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังหมดจ ำนวน 41  ครั้ง จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี   
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ตารางสรุปจ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2554 
 

แหล่งทรัพยากร ภายใน ภายนอก จ านวนคร้ัง ปริมาณ 
1. เงินทุนกำรศึกษำ   21 ครั้ง 139 ทุน 
2. เงินกู้ยืมเพ่ือกำร ศึกษำ -  ปีละ 1 ครั้ง 274 ทุน     
3. กำรระดมทุนจำกสถำน
ประกอบกำรอื่นๆ 

-  3 ครั้ง ได้รับอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรเรียนกำร
สอน 

4. กำรเป็นวิทยำกรของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  13 ครั้ง - 

5. กำรน ำนักศึกษำไปศึกษำดู
งำนตำมสถำนประกอบกำร
ต่ำงๆ 

  ปีละ 1 ครั้ง - 

6. เงินอุดหนุน   2 ครั้ง โครงกำร
เสริมสร้ำง
นวัตกรรมพัฒนำ
เทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ 
จ ำนวน 548,000 
และ 60,000 

รวมจ านวนคร้ัง 41  คร้ัง ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 24  จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
         และระบบปกติ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 

1. วิทยำลัยได้ติดต่อประสำนงำน  สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิ
ภำคีและระบบปกติ  ได้แก่  กำรวำงแผนควำมร่วมมือและประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร  ด ำเนินกำรตำม
แผน  ติดตำม  ประเมินผล  ร่วมแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  ช่ำงอุตสำหกรรม  นอกจำกนี้วิทยำลัย
ยังได้ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพื่อส่งผู้เรียนภำคปกติเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  479  แห่ง  
โดยใช้เวลำ  1  ภำคเรียน และระบบทวิภำคี ใช้เวลำฝึกงำน 2 ภำคเรียน ใน ระดับ ปวส. ฝึกงำนในภำคฤดูร้อน 
 2. งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กับงำนควำมร่วมมือ ติดต่อประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรโดยลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพื่อจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีและส่งนักเรียน 
นักศึกษำฝึกงำน 
 
ความพยายาม(Attempt) 

1. จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีสำมำรถรับนักเรียน และกำรฝึกงำนของนักเรียน – นักศึกษำ ได้อย่ำง
แน่นอน จ ำนวน  479 แห่ง ตลอดปีกำรศึกษำ  2554  โดยแบ่งออกเป็น 

   ภำคเรียนท่ี  1     จ ำนวน    184   แห่ง 
   ภำคเรียนท่ี  2     จ ำนวน    208    แห่ง 
   ภำคเรียนท่ี  3 (ภำคฤดูร้อน) จ ำนวน      87    แห่ง 
    รวม      479     แห่ง 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
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จำกปีกำรศึกษำ  2554  พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วม จ ำนวน 479 แห่ง โดยผ่ำนเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดอยู่ในระดับ เกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  25 จ ำนวนคน – ช่ัวโมงของผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วม                

ในกำรพัฒนำผู้เรียน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยฯ มีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลท่ีแสดงควำมตระหนัก กำรปฏิบัติและควำมส ำเร็จ จำกกำร
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  โดยจัดให้มีกิจกรรม / งำน / โครงกำรท่ีด ำเนินกำรเพื่อน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ มีกำร
ช้ีแนะให้ค ำแนะน ำแต่ละสำขำวิชำให้มีกำรจัดเชิญผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับสำขำงำนของผู้เรียนมำให้
ควำมรู้แก่ผู้เรียน 
 วิทยำลัยฯ ได้เชิญผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคธุรกิจ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชำญท่ี
เป็นบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ  มำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน นอกจำกนี้ยังได้น ำผู้เรียนไปศึกษำดูงำน ตำมสถำน
ประกอบกำรและชุมชน ท ำให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จริง 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงจำกผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำขำต่ำง ๆ  โดยตรง ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชำญ และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนไม่น้อยกว่ำ 2 คน/ 1 ช่ัวโมง  
ต่อภำคเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.91  อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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แบบสรุปจ านวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา  2554 

ท่ี 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ชื่อโครงการ ชื่อ – วิทยากร 

ภาคเรียนที่ 
1/2554  

จ านวนชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 
2/2554 จ านวน

ชัว่โมง 

ตลอดปี       
การศึกษา 

2554 

1 สำขำวิชำ
เครื่องกล 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 

ว่ำท่ีเรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 

1 
1 
 

 
 
1 
1 
1 

ร้อยละ 100 

2 สำขำวิชำ
เครื่องมือกลและ

ซ่อมบ ำรุง 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 

ว่ำท่ีเรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 

1 
1 
 

 
 
1 
1 
1 

ร้อยละ 100 

3 สำขำวิชำ 
โลหะกำร 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 

นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 

1 
 

 
1 
1 
1 

ร้อยละ 75 
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ท่ี 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ชือ่โครงการ ชื่อ – วิทยากร 

ภาคเรียนที่ 
1/2554  

จ านวนชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 
2/2554 จ านวน

ชั่วโมง 

ตลอดปี       
การศึกษา 

2554 

4 สำขำงำน 
ไฟฟ้ำก ำลัง 

อบรมเรื่อง  กำรอนุรักษ์พลังงำน 
อบรมเรื่อง  กำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 
อบรมเรื่อง  กำรใช้งำน Smart Relay ร่วมกับออโตเมช่ัน 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 

นำยชำญ  จับฟั่น 
นำยวินัย  จีนโก๊ว 
นำยชุมพล  มำลัยนวล 
ว่ำท่ีเรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 

4 
4 
16 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 

 
ร้อยละ 100 

5 สำขำงำน
อิเล็กทรอนิกส์ 

อบรมพิเศษ เรื่องเครือข่ำยเคเบิลใยแก้ว และ
เครือข่ำยสำยโทรศัพท์ 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 

วิทยำกรบริษัท เสกสรรค์เทคโนโลยี จ ำกัด 
 
ว่ำท่ีเรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 

8 
 
1 
1 
 

 
 
 
 
1 
1 
1 

ร้อยละ 100 
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6 สำขำงำน
สถำปัตยกรรม 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
 “หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 
โครงกำรอบรมระบบท่อน้ ำในอำคำร 
โครงกำรขออนุญำตยื่นแบบก่อสร้ำงอำคำร 

ว่ำท่ีเรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 
วิทยำกรบริษัท ไทย พีพีอำร์ จ ำกัด 
คุณนัชชำ  น้อยวิไล 

1 
1 
 

 
 
1 
1 
8 
8 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 

 

ท่ี 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ชื่อโครงการ ชื่อ – วิทยากร 

ภาคเรียนที่ 
1/2554  

จ านวนชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 
2/2554 จ านวน

ชั่วโมง 

ตลอดปี       
การศึกษา 

2554 

7 สำขำงำน
ก่อสร้ำง 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 
โครงกำรอบรมวิชำงำนปูน 2 
โครงกำรอบรมวิชำทดสอบวัสดุ 

ว่ำท่ีเรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 
นำยสมชำย  อุประ 
นำยสุรศักด์ิ  จริยธีรเดช 

1 
1 
 

 
 
1 
1 
1 
8 
8 

ร้อยละ 100 

8 สำขำวิชำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

อบรมกำรสร้ำงส่ือวีดีทัศน์ 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรติดต้ังระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 

นำยสยำม  ลิขิตเลิศ 
นำยสุธีร์  แบบประเสริฐ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 

6 
8 
 

 
 
1 
1 
1 

ร้อยละ 100 
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ที่ 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ชื่อโครงการ ชื่อ – วิทยากร 
ภาคเรียนที่ 

1/2554  จ านวน
ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 
2/2554 จ านวน

ชั่วโมง 

ตลอดปี       
การศึกษา 

2554 
10 สำขำงำน 

กำรขำย 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 

ว่ำที่เรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟคแพคเกทจิ้ง จ ำกัด 
นำยกิตติศักด์ิ  รักษำสัตย์ 

1 
1 
 

 
 
1 
1 
1 

ร้อยละ 100 

11 สำขำงำน 
กำรเลขำนุกำร 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 

ว่ำที่เรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟคแพคเกทจิ้ง จ ำกัด 

1 
1 
 

 
 
1 
1 

ร้อยละ 100 

อบรม Web design  นำยสิทธิชัย  รักษำสุข 16 
9 สำขำงำน 

กำรบัญชี 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
 
บรรยำยให้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำวิจัย 5 บท 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 
โครงกำรอบรมให้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนแบบธุรกิจ 

นำงสำวภัคจิรำ  ปัญจเทวะคุปต์ 
นำงสำวภิญญำกัญต์  กำรุณเมธำ 
นำยศรำยุทธ  ทองอุทัย 
ว่ำท่ีเรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟค แพคเกทจ้ิง จ ำกัด 
นำยกิตติศักดิ์  รักษำสัตย์ 
นำยไชยวัฒน์  จันทร์ยิ่งยง 

1 
1 
8 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
6 

ร้อยละ 100 
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“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 
กำรเตรียมควำมพร้อมสู่งำนอำชีพ 

นำยกิตติศักด์ิ  รักษำสัตย์ 
นำยวชิรวิทย  ไม้คู่ 

1 
4 

12 สำขำงำน
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
กำรปฏิบัติตนในสถำนประกอบกำร 
“หลักกำรคิดและกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
“แนวทำงกำรศึกษำต่อ” 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงงำนอนิเมช่ัน 

ว่ำที่เรือตรี ธีระภัทร์  รุ่งรำตรี 
นำยอภิชิต  ประสพรัตน์ 
นำยศิวณัชฐกุล  ไชยศร 
ผู้จัดกำรบริษัท เพอร์เฟ แพคเกทจิ้ง จ ำกัด 
นำยกิตติศักด์ิ  รักษำสัตย์ 
นำยสิทธิชัย  รักษำสุข 
นำยศิวัช  กำญจนชุม 

1 
1 
 

 
 
1 
1 
1 
16 
16 

ร้อยละ 100 

รวม 77 125 97.91% 
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ตัวบ่งชี้ที่ 26  อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำท่ีมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ/สำขำงำน 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยำลัยฯ  มีผู้สอนท่ีเป็นข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูอัตรำจ้ำงท่ีมีคุณวุฒิด้ำน
วิชำชีพ  ซึ่งได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำอย่ำงเพียงพอ
   
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยำลัยฯ บริหำรจัดกำรด้ำนผู้สอน  ได้แก่  ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร และครูอัตรำ
จ้ำง  ท่ีมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมวุฒิมีควำมช ำนำญ มีทักษะและประสบกำรณ์มำเป็นผู้สอนประจ ำ  ในกำร
รับบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติหน้ำท่ีผู้สอน  มีกำรจัดท ำประกำศรับสมัครตำมสำขำวิชำท่ีต้องกำรพร้อมส่งไปยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ  เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์จ ำนวน  17  แห่ง  ตรวจสอบคุณวุฒิให้ตรงตำมควำมช ำนำญ 
และประสบกำรณ์ในด้ำนวิชำชีพต่ำงๆ  ในปีกำรศึกษำ  2553  จัดให้มีผู้สอนท่ีเป็นข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  
พนักงำนรำชกำร  และครูอัตรำจ้ำงหรือครูพิเศษ  ซึ่งมีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ  เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนได้มำกท่ีสุด ในแต่ละสำขำวิชำมีครูผู้สอนประจ ำท่ีมีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ  เพียงพอต่อผู้เรียนตรงตำม
เกณฑ์ 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ผู้เรียนมีครูผู้สอนประจ ำท่ีมีคุณวุฒิตรงตำมวิชำชีพเพียงพอต่อผู้เรียนคิดเป็นร้อยละในสำขำวิชำและ
สำขำงำนได้ตำมเกณฑ์ในแต่ละสำขำวิชำ 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 าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ในแต่ละสาขาวิชา                               
 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2554 

 
สาขางาน จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้สอน อัตราส่วน 

ระดับ  ปวช. 
สำขำงำนยำนยนต์ 325 19 1:17 
สำขำงำนเครื่องมือกล 318 20 1:16 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ 139 15 1:9 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 253 17 1:15 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 327 23 1:14 
สำขำงำนก่อสร้ำง 84 8 1:11 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 53 6 1:9 
สำขำงำนกำรบัญชี 490 21 1:23 
สำขำงำนกำรขำย 240 16 1:15 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 159 15 1:11 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 370 19 1:19 

รวม 2,758 179 1:15 
ระดับ  ปวส. 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 68 13 1:5 
สำขำงำนเครื่องมือกล 59 14 1:4 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 30 9 1:3 
สำขำงำนไฟฟ้ำ (ติดต้ังไฟฟ้ำ+เครื่องท ำควำมเย็นฯ) 57 11 1:5 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์+ระบบโทรคมนำคม) 73 17 1:4 
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 13 5 1:3 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 53 4 1:13 
สำขำงำนกำรบัญชี 54 11 1:5 
สำขำงำนกำรตลำด 51 6 1:9 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 52 9 1:6 

รวม 510 99 1:5 
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สรุปจ านวนสาขาวิชา / สาขางานที่ผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน 
ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2554 

 
สาขางาน จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้สอน หมายเหตุ 

ระดับ  ปวช. 
สำขำงำนยำนยนต์ 325 19  
สำขำงำนเครื่องมือกล 318 20  
สำขำงำนเชื่อมโลหะ 139 15  
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 253 17  
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 327 23  
สำขำงำนก่อสร้ำง 84 8  
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 53 6  
สำขำงำนกำรบัญชี 490 21  
สำขำงำนกำรขำย 240 16  
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 159 15  
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 370 19  

รวม 2,758 179  
ระดับ  ปวส. 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 68 13  
สำขำงำนเครื่องมือกล 59 14  
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 30 9  
สำขำงำนไฟฟ้ำ (ติดต้ังไฟฟ้ำ+เครื่องท ำควำมเย็นฯ) 57 11  
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์+ระบบโทรคมนำคม) 73 17  
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 13 5  
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สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 53 4  
สำขำงำนกำรบัญชี 54 11  
สำขำงำนกำรตลำด 51 6  
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 52 9  

รวม 510 99  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 27  อัตรำส่วนของผู้สอนประจ ำต่อผู้เรียน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรจัดครูผู้สอนประจ ำ  ท่ีเป็นข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครู
อัตรำจ้ำง  ท่ีท ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ  1  ภำคเรียน  ท้ังด้ำนวิชำชีพและวิชำพื้นฐำน  ได้เพียงพอกับ
ควำมต้องกำรสอดคล้องกับจ ำนวนผู้เรียน  เพื่อให้ผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมดูแลผู้เรียนได้ท่ัวถึง  และจัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยำลัยฯ มีครูผู้สอนท่ีเป็นข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูพิเศษ  ท้ังด้ำนวิชำชีพ  
และวิชำพื้นฐำน  ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรเป็นไปตำมเกณฑ์  มีจ ำนวนครูต่อผู้เรียน  ดังนี้ 
 ในระดับ  ปวช  จ ำนวนผู้เรียน  2,758  คน  จ ำนวนครู  179  คน  เฉล่ียอัตรำส่วนผู้สอนประจ ำต่อ
ผู้เรียนระดับ ปวช.  ท้ังหมด  ครู 1 คน  ต่อผู้เรียน  15  คน 
 ในระดับ  ปวส  จ ำนวนผู้เรียน  510  คน  จ ำนวนครู  99  คน  เฉล่ียอัตรำส่วนผู้สอนประจ ำต่อ
ผู้เรียนระดับ ปวส.  ท้ังหมด  ครู 1 คน  ต่อผู้เรียน  5  คน 
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สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ครูผู้สอนประจ ำต่อผู้เรียน เป็นไปตำมเกณฑ์  ผู้สอน  1  คน  ต่อผู้เรียนน้อยกว่ำ  25  คน  อยู่ใน
เกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปอัตราส่วนของผู้สอนประจ าด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา                               
 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2554 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้สอน อัตราส่วน 
ระดับ  ปวช. 
สำขำงำนยำนยนต์ 325 19 1 : 17 
สำขำงำนเครื่องมือกล 318 20 1 : 16 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ 139 15 1 : 9 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 253 17 1 : 15 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 327 23 1  :14 
สำขำงำนก่อสร้ำง 84 8 1 : 11 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 53 6 1 : 9 
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สำขำงำนกำรบัญชี 490 21 1 : 23 
สำขำงำนกำรขำย 240 16 1 : 15 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 159 15 1 : 11 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 370 19 1 : 19 

รวม 2758 179 1 : 15 
ระดับ  ปวส. 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 68 13 1 : 5 
สำขำงำนเครื่องมือกล 59 14 1 : 4 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 30 9 1 : 3 
สำขำงำนไฟฟ้ำ (ติดต้ังไฟฟ้ำ+เครื่องท ำควำมเย็นฯ) 57 11 1 : 5 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์+ระบบโทรคมนำคม) 73 17 1 : 4 
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 13 5 1 : 3 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 53 4 1 : 13 
สำขำงำนกำรบัญชี 54 11 1 : 5 
สำขำงำนกำรตลำด 51 6 1 : 9 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 52 9 1 : 6 

รวม 510 99 1 : 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่28   จ ำนวนครั้งของกำรจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
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 วิทยำลัยได้แต่งต้ังครูผู้สอนให้ท ำหน้ำท่ีอำจำรย์ท่ีปรึกษำรับผิดชอบ ดูแลผู้เรียนอย่ำงน้อยคนละ 1 
ห้องเรียน  โดยอำจำรย์ท่ีปรึกษำจะท ำหน้ำท่ีดูแลให้ค ำปรึกษำผู้เรียนด้ำนกำรเรียน   ควำมประพฤติ 
ประสำนงำนกับผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน โดยครูอำจำรย์ท่ีปรึกษำจะพบผู้เรียนทุกเช้ำ เมื่อ
ผู้เรียนเข้ำแถวหน้ำเสำธงเพื่อตรวจกำรแต่งกำยให้ถูกระเบียบ   ดูแลสอบถำมทุกข์สุข   เช็คช่ือเข้ำแถว ฟังกำร
อบรม นอกจำกนี้อำจำรย์ท่ีปรึกษำจะพบผู้เรียนเพื่อแจ้งข่ำวสำร   อบรมคุณธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำดูแลเอำใจใส่ผู้เรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ อำจำรย์ท่ีปรึกษำทุกคนพบผู้เรียนในควำม
รับผิดชอบมำกกว่ำ 1 ครั้งต่อสัปดำห์ หรือมำกกว่ำ 26 ครั้งต่อปี โดยอำจำรย์ท่ีปรึกษำจะแจ้งข่ำวสำรข้อมูล
รวมถึงกฎระเบียบต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ และให้ค ำปรึกษำ ว่ำกล่ำวตักเตือนในส่ิงท่ีถูกต้องให้กับ นักเรียน – 
นักศึกษำ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 จ ำนวนครั้งของกำรจัดให้ผู้เรียนพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 มำกกว่ำ 1 ครั้งต่อ
สัปดำห์ หรือมำกกว่ำ 2๕ ครั้งต่อปี  อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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บันทึกการจัดท ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
        จ านวนสัปดาห์ 

             ที่นักเรียน 
       พบครูที่ปรึกษา 

จ านวน        
ครูที่ปรึกษา        

(คน) 

         รวมจ านวน 
ที่พบครูที่ปรึกษา 

         (คร้ัง) 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

1.  สำขำวิชำเครื่องกล  ๓๖ ๙ ๒๙๖ ๙๑.๓๕ 
2.  สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง  ๓๖ ๙ ๒๙๑ ๘๙.๘๑ 
3.  สำขำวิชำโลหะกำร  ๓๖ ๙ ๓๑๓ ๙๖.๖๐ 
4.  สำขำงำนกำรบัญชี  ๓๖ ๑๒ ๔๐๘ ๙๔.๔๔ 
5.  สำขำงำนกำรขำย  ๓๖ ๘ ๒๗๑ ๙๔.๑๐ 
6.  สำขำงำนกำรเลขำนุกำร  ๓๖ ๔ ๑๔๓ ๙๙.๓๐ 
7.  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๓๖ ๑๐ ๓๓๘ ๙๓.๘๘ 
8.  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๓๖ ๒   ๗๒ ๑๐๐ 
๙.  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง  ๓๖ ๙ ๓๐๖ ๙๔.๔๔ 
๑๐. สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  ๓๖ ๑๒ ๔๒๒  ๙๗.๖๘ 
๑๑. สำขำงำนก่อสร้ำง  ๓๖ ๕ ๑๕๙ ๘๘.๓๓ 
๑๒. สำขำงำนสถำปัตยกรรม  ๓๖ ๒   ๗๒  ๑๐๐ 

รวม 36 ๙๑ ๓,๐๙๑ ๙๔.๓๕ 
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ตัวบ่งชี้ที ่29   จ ำนวนครั้งของกำรจัดบริกำร ตรวจสำรเสพติดให้กับผู้เรียน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดตรวจสุขภำพ และสำรเสพติดให้กับผู้เรียน
ท้ังหมดในสถำนศึกษำ ครูอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หัวหน้ำแผนก ดูแลตรวจสอบผู้เรียนอย่ำงเอำใจใส่ ตรวจสอบคัด
กรองผู้เรียนในควำมรับผิดชอบเพื่อให้สถำนศึกษำปลอดจำกยำเสพติด 
 
ความพยายาม(Attempt) 
  วิทยำลัยตรวจสุขภำพและสำรเสพติด ปีละ 1 ครั้ง  
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ผู้เรียนได้รับตรวจสำรเสพติดคน จ ำนวน 1 ครั้งต่อปี จ ำนวนผู้ได้รับกำรตรวจ 3,037 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.93 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน 
ผู้เรียน 

ไม่ตรวจ ตรวจ ร้อยละ 
ของผู้ตรวจ 

ตรวจเพิ่ม รวม
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
ของผู้ตรวจ 

สำขำวิชำเครื่องกล 393 61 332 84.47 31 363 92.37 
สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 377 40 337 89.30 23 360 95.49 
สำขำวิชำโลหะกำร 169 53 116 68.63 22 138 81.65 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 310 88 222 71.61 58 280 90.32 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 400 82 318 79.50 51 369 92.25 
สำขำงำนก่อสร้ำง 97 73 24 24.74 41 65 67.01 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 53 21 32 60.37 3 35 66.04 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 53 7 46 86.79 7 53 100.00 
สำขำงำนกำรบัญชี 544 36 508 93.38 18 526 96.69 
สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด 291 23 268 92.10 11 279 95.87 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 159 14 145 91.19 9 154 96.86 
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สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 422 26 396 93.83 19 415 98.34 
รวม 3,268 524 2,744 83.97 293 3,037 92.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
     วิทยำลัยได้มอบหมำยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ  ท ำหน้ำท่ีติดตำมผู้เรียนเมื่อขำดเรียน  โดยอำจำรย์ผู้สอน 
จะบันทึกกำรเข้ำเรียนของผู้เรียน  ห้วหน้ำช้ันจะน ำไปให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำตรวจและเซ็นช่ือ  หำกผู้เรียนขำด
เกินก ำหนดจะติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครอง   โดยผ่ำนงำนทะเบียนเพื่อติดตำมผู้เรียน 
 
ความพยายาม (Attempt) 

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

 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 

ผู้เรียนออกกลำงคัน  เมื่อเทียบกับแรกเข้ำระดับ   
ระดับ  ปวช.  จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ.....4,258............  คน จ ำนวนผู้เรียนท่ีออกกลำงคัน......1,327.........คน   
         ร้อยละ...........31.16%............ 
ระดับ ปวส.  จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ.....582............  คน จ ำนวนผู้เรียนท่ีออกกลำงคัน......71.........คน   
         ร้อยละ...........12.20%............ 
 ในภำพรวม ออกกลำงคันจ ำนวน......1,398....  คน  ร้อยละ............28.88%..........  อยู่ในเกณฑ์  ดี 

ระดับ จ านวน รวม ร้อยละ 
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ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

ของผู้เรียน 
ที่ออกกลางคัน 

ปวช. 4,258 1,327 31.16 
ปวส. 582 71 12.20 
รวม 4,840 1,398 28.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ปวช. 
ล าดับที่ สาขางาน จ านวนนักศึกษา ร้อยละของผู้เรียนที่

ออกกลางคัน แรกเข้า ลาออก ที่ออกกลางคัน คงเหลือ 
1 สำขำงำนยำนยนต์ 395 4 99 292 25.06 
2 สำขำงำนยำนยนต์ (ทวิ) 129 1 59 69 45.74 
3 สำขำงำนเครื่องมือกล 363 13 98 252 27.00 
4 สำขำงำนเครื่องมือกล (ทวิ) 121 5 50 66 41.32 
5 สำขำงำนเชื่อมโลหะ 252 14 141 97 55.95 
6 สำขำงำนเชื่อมโลหะ (ทวิ) 114 7 65 42 57.02 
7 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 288 16 81 191 28.13 
8 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง (ทวิ) 119 2 55 62 46.22 
9 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 348 8 105 235 30.17 
10 สำขำงำนอิเล็กทรอสิกส์ (ทวิ) 70 3 35 32 50.00 
11 สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์(ทวิ) 74 3 11 60 14.86 
12 สำขำงำนก่อสร้ำง 134 5 45 84 35.58 
13 สำขำงำนสถำปัตยกรรม 114 2 59 53 51.75 
14 สำขำงำนกำรบัญชี 641 15 136 490 21.22 
15 สำขำงำนกำรขำย 374 20 114 240 30.48 
16 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 247 8 80 159 32.39 
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17 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 475 11 94 370 19.79 
รวมทั้งสิ้น 4,258 137 1,327 2,794 31.16 

 
ระดับ ปวส. 
ล าดับที่ สาขางาน จ านวนนักศึกษา ร้อยละของผู้เรียน

ที่ออกกลางคัน แรกเข้า ลาออก ที่ออกกลางคัน คงเหลือ 
1 สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 67 - 13 54 19.40 
2 สำขำงำนเทคนิคเครื่องกล

อุตสำหกรรม(ทวิ) 
14 - 0 14 0.00 

3 สำขำงำนเครื่องมือกล 72 - 13 59 18.06 
4 สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 32 1 1 30 3.13 
5 สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ 19 - 1 18 5.26 
6 สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นและ 

ปรับอำกำศ 
48 - 9 39 18.75 

7 สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 - 3 38 7.32 
8 สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 41 - 6 35 14.63 
9 สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 15 - 2 13 13.33 
10 สำขำงำนกำรบัญชี 64 - 10 54 15.63 
11 สำขำงำนกำรตลำด 56 - 5 51 8.93 
12 สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 56 - 4 52 7.14 
13 สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 57 - 4 53 7.02 

รวมทั้งสิ้น 582 1 71 510 12.20 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 31  จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
        ท่ีดีงำมในวิชำชีพ รวมท้ังด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยมีกำรวำงแผนจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีมีควำมหลำกหลำย เพื่อพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรเรียนรู้ 
ร่ำงกำย บุคลิกภำพ คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 โครงกำร / กิจกรรมท่ีวิทยำลัยจัดเพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภำพเป็นคนเก่ง คนดีและมีควำมสุข 
 
 

สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
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 โครงกำรส่งเสริมด้ำนวิชำกำร โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  โครงกำรค่ำนิยมท่ีดีงำม
ในวิชำชีพทุกสำขำวิชำด ำเนินกำรส่วนใหญ่มีกำรประเมินผลและน ำผลไปพัฒนำอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ท่ีดีงำมในวิชำชีพ 
รวมท้ังด้วนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

ท่ี สาขาวิชา/สาขางาน 
ด้าน 

วิชาการ 
จริยธรรม ค่านิยม 
ที่ดีงามในวิชาชีพ 

สง่เสริมบุคลิกภาพ 
และมนุษย์สัมพันธ์ 

จ านวน   
ประเภทกิจกรรม 

1 สำขำวิชำเครื่องกล / / / 3 ด้ำน 

2 
สำขำวิชำเครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ำรุง 

/ / / 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   คิดเป็น ร้อยละ 100   
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 32  จ ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี 
          และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้วำงแผนและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่ำส่ิงแวดล้อม และสร้ำงนิสัยในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังวำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอดังนี้ 
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ความพยายาม (Attempt) 
 ครู อำจำรย์และผู้เรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่ำ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมมำกขึ้น 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ทุกสำขำวิชำได้ด ำเนินกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมครบ
ทุกสำขำวิชำ  อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

จ ำนวนประเภทของกิจกรรม ท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและ 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

ท่ี สาขาวิชา/สาขางาน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  ประเพณี 

ท านุบ ารุงวัฒนธรรม 
1 สำขำวิชำเครื่องกล / / 
2 สำขำวิชำเครื่องมือกล / / 
3 สำขำวิชำโลหะกำร / / 
4 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง / / 

5 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ / / 

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

9 สำขำงำนกำรบัญชี / / 
10 สำขำงำนกำรขำย/กำรตลำด / / 

11 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร / / 

12 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / / 

สรุป        สาขางาน มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา  คิดเป็น ร้อยละ 100   
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4  กำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จ ำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพและฝึกทักษะวิชำชีพ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
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 วิทยำลัยได้วำงแผน ด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่กลุ่มชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับกำร ให้ควำมรู้ ท้ังควำมรู้ทำงวิชำชีพ วิชำกำรและเทคโนโลยี โดยผ่ำนกิจกรรมกำร
ฝึกอบรม สอนทักษะอำชีพ สัมมนำ งำนบริกำร เป็นกรรมกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนี้ 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยำลัยได้วำงแผน จัดท ำโครงกำรกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพแก่ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ครบถ้วนตำม  
พันธกิจ ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน และตำมกำรเชิญขององค์กร หรือชุมชน โดยน ำควำมรู้ท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชน และจำกำรศึกษำวิจัย 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 วิทยำลัยจัดกิจกรรมบริกำรแก่ชุมชนจ ำนวน…13……โครงกำร มีกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอน น ำ
ผลงำนสร้ำงสรรค์กำรวิจัยให้บริกำรชุมชน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี  
 
ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรกิจกรรม / โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพ พร้อมท้ังให้ควำมรู้ และค ำแนะน ำในกำร
ดูแลบ ำรุงรักษำ รวมท้ังกำรให้บริกำรโครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพ เพื่อกำรประกอบอำชีพของประชำชน ท้ังนี้ ทุก
กิจกรรม / โครงกำร จะต้องมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. มีข้อมูลควำมต้องกำรของชุมชน และผู้รับบริกำร 

2. จ ำนวนกิจกรรม / โครงกำร และจ ำนวนครั้ง ท่ีให้บริกำรวิชำชีพ และส่งเสริมควำมรู้ในกำรพัฒนำ

ชุมชนและท้องถิ่น 

3. จ ำนวนกิจกรรม / โครงกำร และจ ำนวนครั้ง ในกำรฝึกทักษะวิชำชีพ เพื่อกำรประกอบอำชีพของ

ประชำชน 

4. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม / โครงกำร ท่ีให้บริกำรวิชำชีพ และส่งเสริมควำมรู้ในกำรพัฒนำชุมชน 

ท้องถิ่น และกิจกรรม / โครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพ 

5. รำยงำนกำรประเมินกิจกรรม / โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพ และส่งเสริมควำมรู้ในกำรพัฒนำ

ชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม / โครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพ 
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กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 2554 

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33 

ที่ ชื่อกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณที่ใช้ รายงานการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

1 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลปีใหม่  (๘ ธ.ค. - 4 มกรำคม 54)** 

138 47,900 /  งปม.ขนส่ง
ทำงบก 

2 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 
2554 ระยะที่ 1 จ ำนวน 4 ศูนย์ *** 

     

อบต.บำงกระเจ้ำ 203     
 

            634,677  

/   

อบต.บำงโทรัด 65 /   

อบต.โคกขำม 160 /   

อบต.คอกกระบือ 209 /   

3 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลสงกรำนต์ (21 มี.ค. - 17 เม.ย. 54)** 

131            40,100  /   งปม.ขนส่ง
ทำงบก 

4 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 
2554 ระยะที่ 2 จ ำนวน 4 ศูนย์ *** 

     

อบต.บำงกระเจ้ำ 95  
 

545,323 

  /  

อบต.บำงโทรัด 63 /    

อบต.โคกขำม 198 /   

อบต.คอกกระบือ  /    

5 โครงกำรหลักสูตรระยะสั้นอำชีวศึกษำสร้ำง
อำชีพ (วิชำชีพระยะสั้น108 อำชีพ)   ณ ลำน
เอนกประสงค์วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร      
( 11 ก.ย. 54 )*  

1,779 132,800 /   

6 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
พระรำม 8 - วัดเจ้ำอำม  
(18 - 19 พฤศจิกำยน 2554)*** 

209 86,100 /   

7 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
โรงเรียนวัดรวก กทม.   
(23 พฤศจิกำยน 2554)*** 

158 122,800 /   
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กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 2554 

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33 

ที่ ชื่อกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณที่ใช้ รายงานการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

8 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
เคหะธนบุรีบำงขุนเทียน  กทม.   
(1-6 ธันวำคม 2554)*** 

1,618 550,580 /   

9 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
บ้ำนเอ้ืออำทร สำยไหม  กทม.   
(15 - 16 ธันวำคม 2554)*** 

434 102,600 /   

10 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
วัดทรงคนอง , เทศบำลต ำบลบำงกระทึก  
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม  
(18 - 20 ธันวำคม 2554)*** 

633 156,300 /   

11 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลปีใหม่ (8 ธ.ค.54 - 4 ม.ค. 55 )** 

107 47,900 /  งปม.ขนส่ง
ทำงบก 

12 โครงกำรหลักสูตรระยะสั้นอำชีวศึกษำสร้ำง
อำชีพ (วิชำชีพระยะสั้น108 อำชีพ)   ณ 
โรงเรียนวัดใหญ่บ้ำนบ่อ  ( 17 ม.ีค. 55 )* 

 79,700  /  

13 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลสงกรำนต์  
(20 มี.ค. - 17 เม.ย. 55)** 

 40,500  / งปม.ขนส่ง
ทำงบก 

รวมทั้งสิ้น 6,200 2,587,280    

 
โครงกำรท่ีให้ควำมรู้ทำงวิชำชีพ    มีจ ำนวน 10 โครงกำร 
โครงกำรท่ีให้กำรบริกำร             มีจ ำนวน 2 โครงกำร  
หมำยเหตุ  *  หมำยถึง  กำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำชีพ 
              **  หมำยถึง  กำรให้บริกำร 
              ***   หมำยถึง  กำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำชีพ และกำรให้บริกำร 
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ตัวบ่งชี้ที่  34  ร้อยละของงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีให้บริกำรวิชำชีพ  และฝึกทักษะวิชำชีพ

ต่องบด ำเนินกำร 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยฯ ได้จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบริกำรวิชำชีพแก่ชุนชมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของ
วิทยำลัยฯ อย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนกำรบริกำรวิชำชีพที่ก ำหนด  13  รำยกำร 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยฯ จัดสรรงบประมำณบริกำรชุมชน  จ ำนวน  2,587,280  บำท 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 งบประมำณสนับสนุน  2,587,280  บำท  คิดเป็นร้อยละ 3.52   ต่องบประมำณด ำเนินกำรท้ังหมด  
73,407,289.42 บำท  อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

แบบบันทึกโครงการที่สถานศึกษาให้บริการประชาชน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ท่ี กิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพ ฝึกทักษะ

วิชาชีพ 
งบประมาณ ร้อยละต่อ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

1 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลปีใหม่  (๘ ธ.ค. - 4 มกรำคม 54) 

  47,900 0.07 

2 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 
2554 ระยะที่ 1 จ ำนวน 4 ศูนย์ 
อบต.บำงกระเจ้ำ 
อบต.บำงโทรัด 
อบต.โคกขำม 
อบต.คอกกระบือ 

  634,677 0.86 

3 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน   40,100 0.05 
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เทศกำลสงกรำนต์ (21 ม.ีค. - 17 เม.ย. 54) 
4 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ

ชุมชน (Fix it Center) ประจ ำปีงบประมำณ 
2554 ระยะที่ 2 จ ำนวน 4 ศูนย์  
อบต.บำงกระเจ้ำ 
อบต.บำงโทรัด 
อบต.โคกขำม 
อบต.คอกกระบือ 

  545,323 0.74 

 
 
 
 

แบบบันทึกโครงการที่สถานศึกษาให้บริการประชาชน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ท่ี กิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพ ฝึกทักษะ

วิชาชีพ 
งบประมาณ ร้อยละต่อ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

5 โครงกำรหลักสูตรระยะสั้นอำชีวศึกษำสร้ำง
อำชีพ (วิชำชีพระยะสั้น108 อำชีพ)   ณ ลำน
เอนกประสงค์วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร      
( 11 ก.ย. 54 ) 

  132,800 0.18 

6 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
พระรำม 8 - วัดเจ้ำอำม  
(18 - 19 พฤศจิกำยน 2554) 

  86,100 0.12 

7 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
โรงเรียนวัดรวก กทม.   
(23 พฤศจิกำยน 2554) 

  122,800 0.17 

8 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
เคหะธนบุรีบำงขุนเทียน  กทม.   
(1-6 ธันวำคม 2554) 

  550,580 0.75 

9 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย 
บ้ำนเอ้ืออำทร สำยไหม  กทม.   
(15 - 16 ธันวำคม 2554) 

  102,600 0.14 

10 โครงกำรจิตอำสำเยียวยำผู้ประสบอุทกภัย วัด
ทรงคนอง , เทศบำลต ำบลบำงกระทึก  
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม  
(18 - 20 ธันวำคม 2554) 

  156,300 0.21 
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11 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลปีใหม่  (8 ธ.ค. 54 - 4 ม.ค. 55 ) 

  47,900 0.07 

12 โครงกำรหลักสูตรระยะสั้นอำชีวศึกษำสร้ำง
อำชีพ (วิชำชีพระยะสั้น108 อำชีพ)   ณ 
โรงเรียนวัดใหญ่บ้ำนบ่อ     ( 17 ม.ีค. 55 ) 

  79,700 0.11 

13 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
เทศกำลสงกรำนต์  
(20 มี.ค. - 17 เม.ย. 55) 

  40,500 0.06 

รวมทั้งสิ้น 2,587,280 3.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและกำรวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที ่35  จ ำนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อำจำรย์ นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำนวัตกรรม 
โครงงำน หรืองำนวิจัยในช้ันเรียน วิจัยสถำบัน กำรประเมินผล โดยจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง  ในปีกำรศึกษำ 
2554  ได้จัดกิจกรรมกำรแสดงผลงำนของนักเรียน นักศึกษำในวันท่ี ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 ครู อำจำรย์ และนักเรียนสำมำรถจัดท ำผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   กำรประกอบอำชีพและพัฒนำชุมชน  ประเทศและน ำไปสู่กำรแข่งขัน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งมีผลงำนของครู และผู้เรียนแยกตำมสำขำดังนี้ 
 

สรุป ผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  วิจัย  ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา  2554 
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สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผลงาน หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย รวม 
เครื่องกล ยำนยนต์ 27 2   29  
เครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ำรุง 

เครื่องมือกล 
27 

   27  

โลหะกำร เชื่อมโลหะ 10    10  
ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ำก ำลัง 21    21  
อิเล็กทรอนิกส์ 27 3   30  

กำรก่อสร้ำง 
ก่อสร้ำง 5    5  
สถำปัตยกรรม 2 2   4  

พณิชยกำร กำรบัญชี   52 2 54  
 กำรขำย    26 26  
 กำรเลขำนุกำร  7 2 9 18  
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  40   40  

รวมทั้งหมด 119 54 54 37 264  

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป ผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  วิจัย  ระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา  2554 

สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผลงาน หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย รวม 
เครื่องกล เทคนิคยำนยนต์ 18    18  
เทคนิคกำรผลิต เครื่องมือกล 11    11  
โลหะกำร เทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 10    10  
ก่อสร้ำง เทคนิคกำรก่อสร้ำง 2   1 3  

ไฟฟ้ำก ำลัง 
ติดต้ังไฟฟ้ำ - เครื่องท ำควำม
เย็นและเครื่องปรับอำกำศ 

10 1   11  

อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบโทรคมนำคม - เทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

16 5   21  
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เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  16   16  

พณิชยกำร กำรบัญชี   17 1 18  
 กำรตลำด   15  15  
 กำรพัฒนำเว็บเพจ  18   18  

รวมทั้งหมด  40 32 2 141  
 

 

สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ครูผู้สอนและผู้เรียนมีผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน 
  ระดับช้ัน ปวช.  1  เรื่อง / ภำคเรียน ครบทุกสำขำวิชำ 
  ระดับช้ัน ปวส.  4  เรื่อง / ภำคเรียน ครบ  9 สำขำวิชำ  
 คิดเป็น ร้อยละ 95.45   อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 36  จ ำนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน ท่ีมีประโยชน์ทำงวิชำชีพและ/หรือได้รับ 
         กำรเผยแพร่ระดับชำติ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครสนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษำ จัดท ำผลงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งำนวิจัย และโครงงำน อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้เผยแพร่ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ  และจัดท ำ



120 

 

 

โครงกำรสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษำ เช่น โครงกำรอบรมงำนวิจัยในช้ันเรียน กำร
เขียนงำนวิจัย 5 บท วิชำโครงกำร ฯลฯ 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรท่ีก ำหนด ได้แก่ โครงกำรอบรมงำนวิจัยในช้ัน
เรียน กำรเขียนงำนวิจัย 5 บท วิชำโครงกำร ฯลฯ และให้กำรสนับสนุนในกำรส่งครูเข้ำรับกำรอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอกในเรื่องงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และส่งเสริมในกำรส่งเข้ำประกวด เผยแพร่ ตำม
หน่วยงำนต่ำงๆ  
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ผลงำนได้รับกำรเผยแพร่และได้น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น และน ำไปใช้ประโยชน์ใน
สถำนศึกษำ และ/หรือได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติจ ำนวน 407 ช้ินงำน อยู่ใน  เกณฑ์ ดี 
 

ตารางสรุปจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับ 
การเผยแพร่ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2554 

รายการ จ านวนชิ้น หมายเหตุ 
จ ำนวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน ท่ี
มีประโยชน์ทำงวิชำชีพ 

405  

ได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ 2  
รวม 407  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  37 ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรสร้ำง  พัฒนำ  และเผยแพร่  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งำนวิจัยและโครงงำนต่องบด ำเนินกำร 
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ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยให้กำรสนับสนุนครู  อำจำรย์  และผู้เรียนจัดท ำผลงำน  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งำนวิจัย  
และโครงงำนโดยจัดสรรงบประมำณสนับสนุนดังนี้ 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณส ำหรับจัดท ำผลงำนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งำนวิจัย และโครงงำน
อย่ำงพอเพียง 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 งบประมำณสนับสนุน จ ำนวน  1,664,590 บำท   คิดเป็น  2.27 ของงบประมำณด ำเนินกำรอยู่ใน
เกณฑ์  ดี 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
งบประมาณโครงการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ 

มีงบประมาณต่อ ร้อยละต่อ 

งบด าเนินการ งบด าเนินการ 

สำขำวิชำเครื่องกล 52,100 73,407,289.42 0.07 

สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรงุ 61,530 73,407,289.42 0.08 

สำขำวิชำโลหะกำร 102,500 73,407,289.42 0.14 

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 163,005 73,407,289.42 0.22 

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 269,750 73,407,289.42 0.37 

สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 3,730 73,407,289.42 0.01 

สำขำงำนสถำปัตยกรรม - 73,407,289.42 0.00 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 43,935 73,407,289.42 0.06 

สำขำงำนกำรบัญชี 46,066 73,407,289.42 0.06 

สำขำงำนกำรขำย 38,352 73,407,289.42 0.05 

สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 21,622 73,407,289.42 0.03 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 304,000 73,407,289.42 0.41 
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นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ 
งบประมาณโครงการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ 

มีงบประมาณต่อ ร้อยละต่อ 

งบด าเนินการ งบด าเนินการ 

เครื่องอบแห้งแบบหมุนพลังงำน
แสงอำทิตย์และก๊ำซ 

78,000 73,407,289.42 0.11 

อุปกรณ์ปรับระดับขำต้ังบันได 25,000 73,407,289.42 0.03 

เครื่องบีบอัดกระป๋องน้ ำอัดลม 25,000 73,407,289.42 0.03 

เก้ำอี้น่ังปรับเป็นบันได 30,000 73,407,289.42 0.04 

เครื่องผลิตลูกชิ้น 30,000 73,407,289.42 0.04 

หุ่นยนต์กู้ภัย 180,000 73,407,289.42 0.25 

หุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot ปี 2  95,000 73,407,289.42 0.13 

ระบบคอนโทรลหุ่นยนต์ ABU 95,000 73,407,289.42 0.13 
รวม 1,664,590 73,407,289.42 2.27 
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ตัวบ่งชี้ที่ 38  จ ำนวนครั้งและช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและ 

โครงงำน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้จัดกำรเผยแพร่ข้อมูล  ข่ำวสำร  เกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งำนวิจัย  และโครงงำน  
ในรูปแบบต่ำงๆ  ดังนี้  ตีพิมพ์วำรสำรของวิทยำลัย  ซึ่งเผยแพร่ไปยังชุมชน  และสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำท่ัวประเทศ  หน่วยงำน  สถำนศึกษำในชุมชน  
     
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำครสนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย
และโครงงำน ด้วยวิธีกำรจัดนิทรรศกำร วำรสำรประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และเคเบิลท้องถิ่น ฯลฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง จนได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนเป็นอย่ำงดี 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ผลงำนได้รับกำรเผยแพร่และได้น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น และน ำใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ  
เกณฑ์ ดี 
 

 
ตารางสรุปจ านวนคร้ัง  และช่องทางการเผยแพร่ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 

ปีการศึกษา 2554 
 

ที่ ช่องทางการเผยแพร ่ จ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
1 วิทยุ -  
2 โทรทัศน์ 11  
3 อินเตอร์เน็ต 11  
4 หนังสือพิมพ์ 11  
5 วำรสำร -  
6 นิทรรศกำร 11  
7 ประชุมสัมมนำวิชำกำร -  
8 น ำเสนอผลงำน 11  
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รวมทั้งสิ้น 55  

รวมจ ำนวนเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม  55 ครั้ง 5 ช่องทำง 
 
 

 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 6 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร 
 
ตัวบ่งชี้ที ่39  ระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และกำรมีส่วนร่วม 
                   ของประชำคมอำชีวศึกษำ ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรวิทยำลัย คณะกรรมกำรกำรบริหำรสถำนศึกษำและ
คณะกรรมกำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรโดยใช้ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกภำคส่วน และบุคลำกร
ภำยนอกให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  รวมท้ังมีกำรปฏิบัติด้วยควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้เพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด 
  
ความพยายาม(Attempt) 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ  มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำร่วมกัน  รำยงำนผลด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่อง 

 
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)    

ระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรมีคุณภำพ ด ำเนินกำร ครบตำมข้อมูลท่ีรวบรวมได้ท้ัง  8 ข้อ 
และอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที ่40  ร้อยละของบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยฯ โดยงำนบุคลำกรส ำรวจวุฒิกำรศึกษำและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ของผู้บริหำร  
ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูพิเศษ  มีกำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ  จรรยำบรรณวิชำชีพ  ตำมมำตรฐำนคุรุสภำ  โดยมีกำรจัดท ำโ ครงกำรท่ีด ำเนินกำรเพื่อน ำไปสู่
มำตรฐำนคุณภำพ เช่น  โครงกำรเชิดชูเกียรติครู  ครูดีเด่นด้ำนต่ำงๆ  โครงกำรครูดีมีคุณธรรม  โครงกำรครู
ตัวอย่ำงด้ำนกำรสอน  โครงกำรเชิดชูครูดีศรีอำชีวะ  โครงกำรครูดีมีน้ ำใจให้ควำมช่วยเหลือผู้ร่วมอำชีพ     
มอบเกียรติบัตรเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ครูประพฤติ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
และสม่ ำเสมอ   

 
ความพยายาม(Attempt) 
 บุคลำกรในสถำนศึกษำต้ังแต่ ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร  และครูพิเศษ  
ได้รับกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ  กำรมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู   มีขวัญและก ำลังใจในกำรประกอบ
อำชีพครู  ปฏิบัติตนตำมคุณธรรม  จริยธรรม  ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครู  ท้ังใน
สถำนศึกษำ  และนอกสถำนศึกษำ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
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 บุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็น ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  พนักงำนรำชกำร   และครูพิเศษ  
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ  มำตรฐำนวิชำชีพได้อย่ำงถูกต้อง  เหมำะสมคิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์ดี    
สรุปจ ำนวนบุคลำกรท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  คิดเป็นร้อยละ  91  อยู่ในเกณฑ์ดี  และได้รับกำรเชิดชู
เกียรติครูในด้ำนต่ำงๆ  ท้ังในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 
 
 

สรุปจ านวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประจ าปี 2554 
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 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่41  ระดับคุณภำพของกำรจัดระบบสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยได้มอบหมำยให้มี ผู้รับผิดชอบจัดกำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำคือ งำนศูนย์ข้อมูล              
ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนท้ังหมด เช่น ข้อมูลผู้เรียน บุคลำกร งบประมำณ เป็นต้น   มีกำรปรับปรุง 
พัฒนำข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ   มีระบบฐำนข้อมูลท่ีท ำงำน ประสำนกันเป็นเครือข่ำย   
และมีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องพร้อมใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 สถำนศึกษำแต่งต้ังงำนศูนย์ข้อมูลกำรศึกษำเพื่อกำรอำชีพและตลำดแรงงำนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ โดยมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
  1.  มีข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรตัดสินใจท่ีเป็นปัจจุบัน 
  2.  มีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลท่ีเหมำะสม และมีผู้รับผิดชอบ 
          3.  มีระบบฐำนข้อมูลท้ังหมดท่ีประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ 
          4.  มีกำรประเมินประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
          5.  มีกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
วิทยำลัยปฏิบัติตำมระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศครบท้ัง  5  ข้อ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่   7  มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ที ่42  ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ความตระหนัก(Awareness) 
 จัดระบบพัฒนำคุณภำพ ระบบกำรติดตำมคุณภำพ กระบวนกำร/กำรจัดกำรประกันคุณภำพ โดย
ก ำหนดระเบียบวิธีกำรขั้นตอนบุคลำกรงบประมำณและระยะเวลำกำรประเมินคุณภำพภำยใน   
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 ระบบกลไกในกำรประกนัคุณภำพภำยใน ได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี ้
  1. จัดท ำคู่มือและแผนกำรประกันคุณภำพ  
  2. มีหลักฐำน และรำยงำนกำรตรวจสอบ กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี  
  3. ข้อมูลหลักฐำนกำรตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพื่อกำรปรับปรุงระบบหรือกลไกกำร    

                        ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  
                         และบรรจุข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
  4. รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
ความพยายาม(Attempt) 
 กำรประกันคุณภำพภำยในด ำเนินกำรได้ครบท้ัง 4 ข้อ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
 ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่43  ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
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ความตระหนัก(Awareness) 
 วิทยำลัยจัดระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน  ประกอบด้วย  ระบบพัฒนำคุณภำพ  ระบบ
กำรติดตำมคุณภำพ  แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ
ระดับสำขำวิชำ  คณะกรรมกำรก ำกับ  ติดตำม  นิเทศกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมิน
คุณภำพภำยใน   ด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพเป็นระบบวงจรบริหำรคุณภำพ PDCA   
 
ความพยายาม(Attempt) 
 สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม เพื่อจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 -  โครงกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปี  255๔ 
 -  ชุดโครงกำรกิจกรรม  กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย  
โครงกำรย่อย  4 ได้แก่  โครงกำรศึกษำดูงำนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำแบบอย่ำง  
โครงกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำและเผยแพร่ผลกำรประเมินตนเอง  (SAR)   
 -  กิจกรรมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสำขำวิชำ 

ฯลฯ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 

ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน วิทยำลัยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1. มีกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ต่อกรรมกำรสถำนศึกษำและสำธำรณชน  
  2. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรให้ได้มำตรฐำน และจัดท ำ  
                        แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  
  3. มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้น มีกำรปฏิบัติท่ีดี (Good  
                         Practice)   
 กำรประกันคุณภำพภำยในด ำเนินกำรได้ครบท้ัง 3 ข้อ 
          ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยในจำกกำรปฏิบัติได้ครบ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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หมายเหตุ  เนื่องจำกวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประเภทวิชำพณิชยกรรมจ ำนวน 4 
สำขำวิชำ ดังนั้นจึงต้องมีกำรประมินตัวบ่งช้ี 13 เพิ่มเติม 
 

ข้อก าหนดที่ 1.9  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรวำงแผนธุรกิจและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถวำงแผนธุรกิจ ประกอบอำชีพ และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 

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

ความพยายาม(Attempt) 
 วิทยำลัยได้ด ำเนินงำน  โครงกำร  กิจกรรม เพื่อพฒันำผู้เรียนให้สำมำรถวำงแผนธุรกิจ  ประกอบ
อำชีพ  และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน  ดังนี ้

-  โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 

-  โครงกำรอบรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อกำรหำรำยได้ 

-  โครงกำรผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์ 

-  โครงกำรเชิญวิทยำกรสอนวิชำชีพและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  
 

สัมฤทธิ์ผล(Achievement) 
    เฉล่ียผู้เรียนสำมำรถเขียนแผนธุรกิจได้ คิดเป็นร้อยละ 59.11 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ระดับ ปวช.  ปี
การศึกษา 2554 

ระดับ 

ปวช.1 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ปัจจุบัน 

จ านวนผู้เรียนที่สามารถ 

วางแผนธุรกิจฯ  และมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

ร้อยละ 
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จ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพประเภทพณิชยกำร  1,259  คน 

จ านวนผู้เรียนทั้งสิ้น จ านวนผู้เรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจได้ ร้อยละ เกณฑ์ 

1,259 775 61.56 ดี 

จ านวนผู้เรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ
ได้ 

จ านวนผู้เรียนที่สามารถมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

ร้อยละ เกณฑ์ 

775 623 80.39 ดี 

 
  
 
 
 
 
 
 

สำขำงำนกำรบัญชี 183 - - 
สำขำงำนกำรขำย 97 97 100 

สำขำงำนเลขำนุกำร 61 - - 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 143 - - 

รวม 484 97 20.04 

ระดับ 

ปวช.2 

สำขำงำนกำรบัญชี 148 148 100 

สำขำงำนกำรขำย 64 64 100 

สำขำงำนเลขำนุกำร 46 28 61 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 114 - - 
รวม 372 240 64.52 

ระดับ 

ปวช.3 

สำขำงำนกำรบัญชี 159 159 100 

สำขำงำนกำรขำย 79 79 100 
สำขำงำนเลขำนุกำร 52 52 100 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 113 93 82.30 
รวม 403 383 95.04 

หมายเหตุ   เกณฑ์ท่ีก ำหนด ปวช.   ดีมำกกว่ำร้อยละ  60   พอใช้ร้อยละ 50 – 60   ปรับปรุงน้อยกว่ำร้อยละ 50 



133 

 

 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 
2554 

 
 

ระดับ 
ปวส. 1 

สาขางาน  จ านวนผู้เรียน
ปัจจุบัน 

จ านวนผู้เรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจฯ 
จ านวนผู้เรียนที่

สามารถฯ 
ร้อยละ 

สำขำงำนกำรบัญชี 18 0 0 
สำขำงำนกำรตลำด 21 21 100 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 17 0 0 

รวม 56 21 37.5 
ระดับ 
ปวส. 2 

สำขำงำนกำรบัญชี 36 6 16.67 
สำขำงำนกำรตลำด 30 30 100 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 35 5 14.29 

รวม 101 41 40.59 
หมำยเหตุ เกณฑ์ท่ีก ำหนด ปวส. ดีมำกกว่ำร้อยละ 60   พอใช้ร้อยละ  50-60  ปรับปรุงน้อยกว่ำรอ้ยละ  50   

รวมทั้งสิ้น 157 62 39.49 
 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่สามารถ วางแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

 จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่สามารถ 
วางแผนธุรกิจได้ 

ร้อยละ 

ระดับ  ปวช. 1,259 775 61.56 
ระดับ  ปวส. 157 62 39.49 

รวม 1,416 837 59.11 
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       สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครปีการศึกษา 2554 
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. 
89.59 
ปวส. 
95.49 

   -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% 

81.12    -งำนทะเบียน 
-ครูประจ ำวิชำ 

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

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

75.30    -งำนทะเบียน 
-ครูประจ ำวิชำ 
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5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และ
เทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นใน
กำรศึกษำค้นคว้ำและ  
ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำง 

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

73.94    -ครูที่ปรึกษำ 
-นักเรียน 
-ครูประจ ำวิชำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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% 

80.26    -งำนทะเบียน 

7. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

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

33.87    -สำขำวิชำ 
-งำนมำตรฐำน
วิชำชีพ 

8.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง 

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

62.61    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 

9.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ

-แบบบันทึก ดี = >74% 
พอใช้= 60-
74% 

98.67    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 
-สำขำวิชำ 
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ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ 

ปรับปรุง = < 
60% 

 

10.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง ท่ีผ่ำนกำรประเมิน 
มำตรฐำนวิชำชีพ 

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

88.83    -ครูที่ปรึกษำ 
-สำขำวิชำ 
 

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

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

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

97.84    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 
-สำขำวิชำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

12.ระดับควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร ท่ีมีต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

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

4.48    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนแนะแนว 
-สำขำวิชำ 
 

 
 

หมายเหตุ  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

เพิ่มเติมประเภทวิชำพณิชยกรรม 
13.ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถ
วำงแผนธุรกิจ ประกอบอำชีพ 

และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

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

59.11     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ แหล่งข้อมูล 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง  

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-

100    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
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75% 
ปรับปรุง = < 
60% 

-งำนหลักสูตร 

15.ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของ
ผู้สอน 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

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

4.04    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนหลักสูตร 

16.ร้อยละของงบประมำณท่ี
สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเหมำะสม 

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

10.87    -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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

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

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้ = 3 
ปรับปรุง = 1-2 

4 ข้อ    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนอำคำรสถำนที่ 

19.ระดับควำมเหมำะสมในกำร
จัด ศูนย์วิทยบริกำรให้เหมำะสม
กับวิชำท่ีเรียน มีบรรยำกำศท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้ = 3 
ปรับปรุง = 1-2 

4 ข้อ    -นักเรียน นักศึกษำ 
-ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
 
 

20.ระดับควำมเหมำะสมในกำร
จัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = ปฏิบัติทุกข้อ 
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% 

91.67    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนอำคำรสถำนที่ 

22.ร้อยละของบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ 

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

100    -งำนบุคลำกร 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

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 ี

41    -ครูประจ ำวิชำ 
-สำขำวิชำ 
-งำนสำรบัญ 

24.จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ี
มีกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับ
สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบ
ทวิภำคีและระบบปกติ 

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

479    -สำขำวิชำ 
-งำนควำมร่วมมือ
และชุมชน 

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

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

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

97.91      -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 

ปวช. 
1:15 

 
ปวส. 
1:5 

   -สำขำวิชำ 
-งำนบุคลำกร 
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

28.จ ำนวนครั้งของกำรจัดให้
ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำ 

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

36    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

29.จ ำนวนครั้งของกำรจัดบริกำร 
ตรวจสำรเสพติดให้กับผู้เรียน 

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

92.93    -ครูที่ปรึกษำ 
-งำนโครงกำร
พิเศษ 

30.ร้อยละของผู้ เรี ยน ท่ีออก
กลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 

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

28.88    -งำนทะเบียน 

31.จ ำนวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
ท่ีดีงำมในวิชำชีพ รวมท้ังด้ำน
บุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 

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

100    -สำขำวิชำ 
-งำนกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษำ 

32.จ ำนวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี

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

100    -สำขำวิชำ 
-งำนกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษำ 
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และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   <75% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

33.จ ำนวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงกำรท่ีให้บริกำร
วิชำชีพและฝึกทักษะวิชำชีพ 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

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

13 กิจกรรม    -สำขำวิชำ 
-งำนโครงกำร
พิเศษ 

34.ร้อยละของงบประมำณใน
กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ี
ให้บริกำรวิชำชีพ และฝึกทักษะ
วิชำชีพต่องบด ำเนินกำร 

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

3.52    -สำขำวิชำ 
-งำนแผนและ
งบประมำณ 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

35.จ ำนวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและ
โครงงำน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

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

95.45    -สำขำวิชำ 
-งำนวิจัยและ
พัฒนำ 

36.จ ำนวนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำน 
ท่ีมีประโยชน์ทำงวิชำชีพและ/
หรือได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

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

407 ชิ้น    -สำขำวิชำ 
-งำน
ประชำสัมพันธ์ 

37.ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้
ในกำรสร้ำง พัฒนำ และเผยแพร่
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย

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

2.27    -สำขำวิชำ 
-งำนแผนและ
งบประมำณ 
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และโครงงำนต่องบด ำเนินกำร 0.50% 

38.จ ำนวนครั้งและช่องทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย 
และโครงงำน 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 

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

55 ครั้ง    -สำขำวิชำ 
-งำน
ประชำสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

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 
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40.ร้อยละของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ 

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

91.00    -งำนบุคลำกร 

41.ระดับคุณภำพของกำร
จัดระบบสำรสนเทศ และกำร
จัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ 

-แบบบันทึก ดี = >1-4 หรือ5 ข้อ 
พอใช้ = 1-3 ข้อ 
ปรับปรุง = 1-2 ข้อ 

5 ข้อ    -งำนศูนย์
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับเกณฑ์ 
แหล่งข้อมูล 

ดี พอ ใช ้ ปรับปรุง 
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42.ระบบและกลไกในกำร
ประกันคุณภำพภำยในท่ี
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

-แบบส ำรวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถำม 

ดี = 1-4 หรือ5 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 255๔ สรุปได้ดังนี้ 
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 

มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 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, 29, 30, 31, 32 
มำตรฐำนท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 33, 34 
มำตรฐำนท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 36, 37, 38 
มำตรฐำนท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 39, 40, 41 
มำตรฐำนท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 42, 43 

หมำยเหตุประเภทวิชำพำณิชยกรรม มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ื 13 
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช ้เรียงตามล าดับดังนี้ 

มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 5, ๘ 
มำตรฐำนท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 16 
มำตรฐำนท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 35 

3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
มำตรฐำนท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 7 

5.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
เพื่อให้กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในอนำคตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน  

พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ จึงก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคตในรูปแบบของแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม สรุปภำพรวมได้ดังนี้ 
5.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ/แผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
3. โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
4. โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
5. โครงกำรพัฒนำห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 
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6. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ 
7. โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
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. โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรให้เป็น e-library 
2. โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรและห้องสมุด 

5.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

1. โครงกำรจัดกำรเรียกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร 
2. โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
3. โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
4. โครงกำรจัดท ำบทเรียนในระบบ e-book/e-learning 
5. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะตำมควำมต้องกำรของกำรประกอบอำชีพ 
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6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
7. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
6. โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐำนะครู 

5.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
แนวทำงกำรน ำเสนอ 

5.3.1 ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิทยำกรในกำรพัฒนำบุคลำกร ครู ในสถำนศึกษำจำกสถำบัน 
กำรศึกษำอื่น ๆ ในท้องถิ่น 

5.3.2 กำรช่วยเหลือจำกชุมชน และหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรระดมทรัพยำกรด้ำนกำรเงินและวัสดุ
กำรศึกษำ 

5.3.3 กำรช่วยเหลือด้ำนงบประมำณในกำรสร้ำงอำคำรเรียนวิทยำลัยเทคนิคแห่งท่ี ๒ และกำรจัดซื้อ
อุปกรณ์ทำงเทคโนโลยี จำกภำครัฐและเอกชน 

บทที่  5 
บทสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี ้

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 255๔ ตำมตัวบ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพ 
ภำยนอกรอบสำม สรุปได้ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำท่ีเกี่ยวข้องภำยใน 1 ปี  
 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้อง 

ได้งานท าสาขาที่ 
เก่ียวข้องประกอบ 

อาชีพอิสระ 

ศึกษาต่อ 
สาขาที่ 

เก่ียวข้อง 

รวม 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช.      
สำขำงำนยำนยนต์ 73 7 63 70 96.00 
สำขำงำนเครื่องมือกล  64 8 55 63 98.00 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ  21 3 16 19 90.00 
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง 83 19 60 79 95.00 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  88 15 70 85 96.59 



150 

 

 

สำขำงำนก่อสร้ำง 14 2 12 14 100 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 10 - 7 7 70.00 
สำขำงำนกำรบัญชี 107 28 77 105 98.00 
สำขำงำนกำรขำย 82 17 63 80 98.00 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 38 10 27 37 97.37 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 18 70 88 98.00 
รวมระดับ ปวช. 670 127 520 647 97.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้อง 

ได้งานท าสาขาที่ 
เก่ียวข้องประกอบ 

อาชีพอิสระ 

ศึกษาต่อ 
สาขาที่ 

เก่ียวข้อง 

รวม 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ระดับ ปวส.      
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  40 17 20 37 93.00 
สำขำงำนเครื่องมือกล 39 12 23 35 89.74 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อม
โลหะ 

13 7 5 12 92.00 

สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 25 15 9 24 96.00 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 11 4 7 11 100 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 10 6 16 14.12 
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 5 2 2 4 80.00 
สำขำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

41 13 25 38 92.68 

สำขำงำนกำรบัญชี 42 15 24 39 93.00 
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สำขำงำนกำรตลำด 40 19 21 40 100 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 27 11 15 26 96.00 
รวมระดับ ปวส. 300 125 157 282 94.00 
รวมทั้งหมด 970 252 677 929 95.77 
 
หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 255๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2   ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำน (ผลกำรสอบ v-net) 
 

หลักสูตร/สาขางาน จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา รวม
คะแนน
เฉลี่ย 

51 53 5411 5412 5430 

ระดับ ปวช. 3 
สำขำงำนยำนยนต์ 55 57.60 54.52 63.04 - - 58.39 
สำขำงำนเครื่องมือกล 30 58.38 54.98 62.05 - - 58.47 
สำขำงำนเช่ือมโลหะ 7 46.06 46.94 54.71 - - 49.24 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 36 54.12 52.68 61.16 - - 55.99 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 42 57.31 52.15 61.62 - - 57.03 
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สำขำงำนก่อสร้ำง 0 49.27 50.32 - 54.85 - 51.48 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 8 63.27 52.09 - 58.48 - 57.95 
สำขำงำนกำรบัญชี 97 61.84 57.14 - - 72.26 63.75 
สำขำงำนกำรขำย 64 57.10 54.31 - - 64.59 58.67 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 37 63.52 55.75 - - 63.83 61.03 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 74 65.15 60.74 - - 68.06 64.65 

รวม 450  
ระดับโรงเรียน 59.47 55.29 61.61 56.67 68.64  
ระดับขนาดโรงเรียน 57.97 53.56 60.70 57.92 64.62  
ระดับจังหวัด 57.39 53.60 60.26 56.67 65.26  
ระดับสังกัด 57.20 52.87 60.02 59.03 64.60  
ระดับประเทศ 56.23 52.51 58.97 55.79 62.70  
 
 
ระดับ ปวช.3 
รหัส ชื่อวิชา 
51 สมรรถนะพื้นฐำนและกำรเรียนรู ้
53 สมรรถนะพื้นฐำนวิชำชีพ 

5411 สมรรถนะวิชำชีพประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำเครื่องมือกล 
5412 สมรรถนะวิชำชีพประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง 
5430 สมรรถนะวิชำชีพประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
 
 
 
 
 

หลักสูตร/สาขางาน จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา รวมคะแนน
เฉลี่ย 56 57 58 

ระดับ ปวส. 2 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 25 30.50 35.10 30.86 32.15 
สำขำงำนเครื่องมือกล 29 32.23 37.32 31.23 33.59 
สำขำงำนเทคนิคกำรเช่ือมโลหะ 4 26.68 26.01 24.42 25.70 
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สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ 11 33.58 42.17 30.42 35.39 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 16 33.18 40.99 31.41 35.19 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม 18 29.85 40.88 30.20 33.64 
สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง 0 30.83 26.33 30.00 29.05 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 21 30.40 34.26 37.00 33.89 
สำขำงำนกำรบัญชี 28 37.11 42.73 37.44 39.09 
สำขำงำนกำรตลำด 19 31.14 35.84 32.76 33.25 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 35 36.00 42.20 44.69 40.96 

รวม 206  
ระดับโรงเรียน 32.36 37.59 33.78  
ระดับขนาดโรงเรียน 31.76 36.08 33.98  
ระดับจังหวัด 31.33 37.04 34.04  
ระดับสังกัด 31.42 35.72 33.39  
ระดับประเทศ 31.38 35.47 33.67  
 
 
 
ระดับ ปวส.2 

รหัส ชื่อวิชา 
56 สมรรถนะพื้นฐำนประยุกต ์
57 สมรรถนะเพื่อกำรเรียนรู ้
58 สมรรถนะพื้นฐำนวิชำชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพจำกองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับ (วิชำชีพ) 
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แบบบันทึกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน 

ร้อยละ 
ผู้จบการศกึษา 

ผู้เรียนที่สอบ
ผ่านมาตรฐาน 

อุตสำหกรรม 

เครื่องกล ยำนยนต์ ๕๕ ๘๑ ๑๔๗.๒๗ 

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ำรุง 

เครื่องมือกล ๓๐ ๗๓ ๒๔๓.๓๓ 

โลหะกำร เช่ือมโลหะ ๗ ๒๒ ๓๑๔.๒๘ 

ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ำก ำลัง ๓๖ ๔๗ ๑๓๐.๕๕ 

ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

อิเล็กทรอนิกส์ ๔๒ ๘๒ ๑๙๕.๒๔ 

กำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ๐ ๑๔ ๐ 
กำรก่อสร้ำง สถำปัตยกรรม ๘ ๖ ๗๕ 

รวม ๑๗๘ ๓๒๕ ๑๘๒.๕๘ 

พณิชยกรรม 

พณิชยกำร กำรบัญชี ๙๗ ๑๕๘ ๑๖๒.๘๙ 
พณิชยกำร กำรขำย ๖๔ ๗๖ ๑๑๘.๗๕ 
พณิชยกำร กำรเลขำนุกำร ๓๗ ๕๓ ๑๔๓.๒๔ 
พณิชยกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๗๔ ๑๐๔ ๑๔๐.๕๔ 

รวม ๒๗๒ ๓๙๑ ๑๔๓.๗๕ 
รวมระดับ ปวช.๓ ๔๕๐ ๗๑๖ ๑๕๙.๑๑ 
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แบบบันทึกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน 

ร้อยละ ผู้จบ
การศึกษา 

ผู้เรียนที่สอบ
ผ่านมาตรฐาน 

อุตสำหกรรม เครื่องกล เทคนิคยำนยนต์ ๒๕ ๓๖ ๑๔๔ 
 เทคนิคกำรผลิต เครื่องมือกล ๒๙ ๓๒ ๑๑๐.๓๔ 
 เทคนิคโลหะ เทคนิคกำรเช่ือม

โลหะ 
๔ ๗ ๑๗๕ 

 ไฟฟ้ำก ำลัง เครื่องท ำควำมเย็น
และปรับอำกำศ 

๑๑ ๒๐ ๑๘๑.๘๑ 

 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๑๙ ๑๑๘.๗๕ 
 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนำคม ๑๘ ๑๗ ๙๔.๔๔ 
 กำรก่อสร้ำง เทคนิคก่อสร้ำง ๐ ๖ ๐ 

รวม ๑๐๓ ๑๓๗ ๑๓๓.๐๐ 
บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี กำรบัญชี ๒๘ ๓๖ ๑๒๘.๕๗ 
 กำรตลำด กำรตลำด ๑๙ ๒๘ ๑๔๗.๓๗ 
 คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
กำรพัฒนำเว็บเพจ ๓๕ ๓๓ ๙๔.๒๙ 

รวม ๘๒ ๙๗ ๑๑๘.๒๙ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

๒๑ ๒๔ ๑๑๔.๒๙ 

รวม ๒๑ ๒๔ ๑๑๔.๒๙ 

รวมระดับ ปวส.๒  ๒๐๖ ๒๕๘ ๑๒๕.๒๔ 
ระดับ ปวช.๓ ๔๕๐ ๗๑๖ ๑๕๙.๑๑ 
รวมทั้งสิ้น ๖๕๖ ๙๗๔ ๑๔๘.๔๘ 
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ตัวบ่งชี้ที่  4  ผลงำนท่ีเป็นโครงงำนทำงวิชำชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้น ำ ไปใช้ประโยชน์ 
ค่าเฉลี่ยของนักเรียนระดับ ปวช.จ านวน ๓ คน / จ านวน 1 ชิ้นงาน 
ค่าเฉลี่ยของนักเรียนระดับ ปวช.จ านวน ๒ คน / จ านวน 1 ชิ้นงาน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนผลงานฯ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวลั/ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

 x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 
ระดับ  ปวช.         
สำขำงำนยำนยนต์ 84  29   29 
สำขำงำนเครื่องมือกล  88  27   27 
สำขำงำนเชื่อมโลหะ  26  10   10 
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง 65  21   21 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  86  30   30 
สำขำงำนก่อสร้ำง 14  5   5 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 12  4   4 
สำขำงำนกำรบัญชี 159  54   54 
สำขำงำนกำรขำย 79  26   26 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 52  18   18 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 113  40   40 
รวมระดับ  ปวช.  778  264   264 
ระดับ  ปวส.        
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์  36  18   18 
สำขำงำนเครื่องมือกล 35  11   11 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมโลหะ 21  10   10 
สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ 21  11   11 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 41  11 5  16 
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม -  -   - 
สำขำงำนก่อสร้ำง 6  3   3 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 29  16   16 
สำขำงำนกำรบัญชี 36  18   18 
สำขำงำนกำรตลำด 30  15   15 
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 35  18   18 
รวมระดับ   403  141 5  146 

รวมทั้งหมด 1,181  405 5  410 
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ผลคูณของจ านวนผลงานกับ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

      

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

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลงำนท่ีเป็นนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของครูที่ได้น ำ ไปใช้ประโยชน์ 
 

สาขาวิชา จ านวนครู (คน) จ านวนผลงานฯ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน 

 ประจ า จ้างสอน> 
9 เดือน 

รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

สำขำวิชำเครื่องกล 8 5 13 23    23 
สำขำวิชำเครื่องมือกล ฯ 8 6 14 20    20 
สำขำวิชำโลหะกำร  5 4 9 19    19 
สำขำงำนไฟฟ้ำ ก ำลัง 6 5 11 15    15 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์  12 5 17 24   8 32 
สำขำงำนก่อสร้ำง 3 2 5 3    3 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม 2 1 3 2    2 
สำขำวิชำบัญชี 7 4 11 16 5  16 37 
สำขำวิชำกำรขำย 5 1 6 10    10 
สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 4 1 5 12    12 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 4 9 8    8 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 - 4 6   4 10 
กลุ่มพ้ืนฐำน 5 1 6 8    8 
แผนกวิชำสำมัญ 16 14 30 43    43 

รวมทั้งหมด 90 53 143 209 5  28 242 
ผลคูณของจ านวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
        

หมายเหตุ  1) ระดับคุณภำพผลงำน   
0.50  ระดับภำยในสถำนศึกษำ    0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น           
0.90  ระดับภำค                      1.00  ระดับชำติขึ้นไป   

      2)  ครูประจ ำ= ข้ำรำชกำรครู+พนักงำนรำชกำร  
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ตัวบ่งชี้ที่  6  ผลกำรให้บริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน 
 

 
สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 

รวมประเด็น 
การพิจารณาที ่

ผ่านเกณฑ์ 

สรุป 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน  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  
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สำขำงำนเครื่องท ำควำมเย็นฯ      5  
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอรื      5  
สำขำงำนระบบโทรคมนำคม      5  
สำขำงำนก่อสร้ำง      5  
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ      5  
สำขำงำนกำรบัญชี      5  
สำขำงำนกำรตลำด      5  
สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ      5  
รวมระดับ  ปวส. 2        

รวมทั้งหมด        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
 

 
สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาที ่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 

รวมประเด็น 
การพิจารณาที ่

ผ่านเกณฑ์ 

สรุป 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน  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  
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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      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  8  ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสถำนศึกษำ (10 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 
1. กำรได้มำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด     
2. มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำงและนโยบำย และมี     
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กำรก ำกับดูแลสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีครบถ้วนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด     
4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผน
ประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีผลกำรก ำกับติดตำมกำรประเมิน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ อย่ำง
น้อย 2 ครั้ง ในรอบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

    

5. ด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำม
หลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีกำรประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ท่ีมำจำกกำรสรรหำอย่ำงเป็นระบบและมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชีท่ี้  8.2  ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 
1.  มีกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์ของผู้บริหำร 
ในกำร สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
กรอบวิสัยทัศน์ (โดยผู้ตรวจสอบภำยนอก) เพื่อน ำผลกำรประเมินมำ
ก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องต่อควำม
เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำและชุมชนท้องถิ่น 

    

2.  มีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมท้ังในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำโดยมี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดประชุมบุคลำกรท้ัง
องค์กรอย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี เป็นต้น 

    

3.  มีกำรควบคุมอัตรำส่วนครู : ผู้เรียนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของหน่วยงำน
ต้นสังกัด ครบทุกสำขำงำน (ผู้บริหำร อำจแก้ปัญหำด้วยกำรหำผู้สอนเพิ่ม เช่น จ้ำง
ครูอัตรำจ้ำง 9 เดือน หรือหำผู้มีควำมรู้ในชุมชนนั้น  ๆมำช่วยสอน เป็นต้น 

    

4.  มีกำรก ำกับดูแลอัตรำส่วนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (Success rate) รวมท้ัง
เกณฑ์มำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนบุคลำกร พื้นท่ี เครื่องมือ 
อุปกรณ์และทรัพยำกรอื่น ให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

    

5.  มีกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน และเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงแบบอย่ำง 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 
1. มีระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีจ ำเป็น ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ สังคม สถำน
ประกอบ กำรและตลำดแรงงำน นักเรียนนักศึกษำ แผนกำรเรียน 
บุคลำกร งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนท่ี เป็นต้น 

    

2.ฐำนข้อมูลและอุปกรณ์กำรใช้งำนมีควำมเช่ือมโยงกันอย่ำงเป็น
ระบบและกำรเข้ำถึงข้อมูลท ำได้อย่ำงสะดวก 

    

3.มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน และ
ผู้ใช้งำนทุกระดับมีควำมเข้ำใจและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเพื่อกำรใช้
งำนได้จริง 

    

4.มีกำรใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ (ใช้
แผนงำนโครงกำรประกอบกำรตัดสินใจ เช่น มี MIS หรือไม่) จน
เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ 

    

5.มีระบบป้องกันและระบบกำรส ำรองข้อมูลท่ีมีประสิทธิภำพสูง     
รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

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

    

2.สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
ได้รับทุนกำรศึกษำหรือทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำก
หน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอก อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
อย่างต่อเนื่อง 

    

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
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ต่อเนื่อง 
รวมคะแนน 5  5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

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

    

2.ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำนมี
ส่วนร่ วม ในกำร ค้นหำและระบุควำม เ ส่ียงควำมเ ส่ียง         
ด้านทะเลาะวิวาท มีกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร
สร้ำงสรรค์รวมท้ังมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุก
หน่วยงำนมีกำรป้องกัน/ควบคุมควำมเส่ียงด้วยตนเองอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดควำม
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เส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำน
มีส่วนร่วมในกำรค้นหำและระบุควำมเส่ียงควำมเส่ียงด้านสิ่ง
เสพติด มีกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์
รวมท้ังมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุกหน่วยงำนมีกำร
ป้องกัน/ควบคุมควำมเส่ียงด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดย
สำมำรถควบคุมควำมเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

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

    

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

รวมคะแนน 5  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 
1.  มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร ทุกคนในสถำนศึกษำอย่างสม ่า
เสมอ 
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2. มีกำรร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์กำรประกันคุณภำพ 
มำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนและมำตร ฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้เรียน ครูและ
บุคลำกร โดยไ ด้รับควำม เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ พร้อมมีการเผยแพร่และท าความเข้าใจใน 
เป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เ รียน ครูและบุคลากร ให้
สาธารณชนรับทราบ 

    

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

    

4. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกร ท้ังรำยบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนงำนต่ำงๆ ของ
สถำนศึกษำ ครบทุกมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีพร้อมท้ังรายงานให้
สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

    

5. มีผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและมำตรฐำนท่ีก ำหนด
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และมีแนวทำงหรือแนวปฏิบัติท่ีดีและ
สร้ ำงสรรค์สามารถเป็นแบบอย่างให้ กับสถานศึกษา 
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

    

รวมคะแนน 5  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  13  กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ ผลการด าเนินงานมี
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คุณภาพ 
มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

1.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

2.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

3.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยการบริหารจัดการศึกษา
เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

4.  ผลประเมินมำตรฐำนท่ีว่ำด้วยการประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

5.  ผลประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำเพิ่มขึ้นและเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  14  ผลกำรพัฒนำตำมปรัชญำ  ปณิธำน  พันธกิจ  และจุดเน้นและจุดเด่นของสถำนศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  14.1  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ัง
สถำนศึกษำ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 
1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ชุมชนและองค์กรภำยนอกมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนโดยระบุเป้ำหมำยและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
ปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยได้รับ
กำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

    

2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลำกรในกำรปฏิบัติ
ตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 50 ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

    

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำคมในสถำนศึกษำ และ
ประชำคมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่ำละ 75 

    

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจและวัตถุประสงค์
กำรจัดต้ังสถำนศึกษำ และเกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป 

    

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีเป็นไปตำมปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจด้ำนผู้เรียนตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ท้องถิ่น. 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  14.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 
1.ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ชุมชนและองค์กรภำยนอกมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมท้ังก ำหนดแผนปฏิบัติงำนโดยระบุเป้ำหมำย
และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

    

2.มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลำกรในกำรปฏิบัติ
ตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 50 ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

    

3.มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำคมในสถำนศึกษำ และ
ประชำคมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่ำละ 75 

    

4.ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบท่ีดีต่อ
ชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป 

    

5.สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรำงวัลจำก
องค์กรภำยนอก ท่ีแสดงถึงกำรยอมรับในเอกลักษณ์นั้น 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  15  กำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ 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/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
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ตัวบ่งชี้ที่  16  กำรพัฒนำคุณภำพครู 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ 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 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งช้ีท่ีก ำหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  17  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 

กรณีเลือกกรณีท่ี 1 หรือ 2   
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 
1. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
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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/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  18  กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ ผลการด าเนินงานมี
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คุณภาพ 
มี ไม่มี ใช ่ 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/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  5  
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