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คํานํา 
    
   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองในปการศึกษา  
2548 โดยมีผลการประเมินภายนอกที่ทําใหสถานศึกษาจะตองปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพใน
หลายๆ ดาน  ดังนั้นรายงานการประเมินคุณภาพฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นหลังผลการประเมินคุณภาพรอบที่สอง
ผานไปเปนเวลาที่ไมนาน ทําใหพบปญหาจากภายในของสถานศึกษาเอง และจากคําชี้แนะจากผูประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 รายงานฉบับนีเ้ปนรายงานผลการดําเนินงานถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  
ปการศึกษา  2550  ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี ้

 
 

วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร  เปนสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  6  
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   ไดจัดตั้งสถานศึกษา  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2481  ปจจุบันที่  2  
สถานศึกษา   คือ   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ( มหาชัย )  ตั้งอยู  ถนนเศรษฐกจิ  1  อําเภอเมือง จังหวดั
สมุทรสาคร  มีเนื้อที่  7  ไร  2 งาน 20.8 ตารางวา และวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร ( บานบอ )  ตั้งอยู  
บริเวณวัดใหญบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่เชาของวัด มีขนาดพื้นที่  25 ไร ระยะหาง
จากที่ตั้งเดมิ  ( มหาชัย ) 10  กิโลเมตร  ไดเปดทําการสองประเภทวิชา     อุตสาหกรรม  และ  พณิชยกรรม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดังนี ้

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

  1.   สาขาวิชาเครื่องกล   2.   สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
  3.   สาขาวิชาโลหะการ   4.   สาขางานไฟฟากําลัง 
  5.   สาขางานอิเล็กทรอนิกส  6.   สาขาวิชาการกอสราง 

  ประเภทวิชาพณิชยการ 
  1.   สาขางานบัญชี   2.   สาขาการขาย 
  3.   สาขางานการเลขานุการ  4.   สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  1.   สาขาประมงทะเล 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 1.   สาขาวิชาเครื่องกล   2.   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
 3.   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  4.   สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
 5.   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  6.   สาขาวิชาเครื่องกล  ( ม.6 ) 
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การจัดการศกึษาเพื่อใหไดคณุภาพ วิทยาลยัฯ ดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา โดยแตงตั้ง
คณะดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา หัวหนามาตรฐานและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ประเมินผลภายในเพื่อทีจ่ะไดนําผลที่ไดมา แกไข ใหผานเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ไดวางไว 
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 ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2549 วิทยาลยัไดดําเนินงานตามมาตรฐาน อาชีวศึกษา  
6  มาตรฐาน  เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โดยมีผลการดําเนินการเปนลักษณะดังนี ้
 1.   มาตรฐานอยูในเกณฑดมีาก  คือ 
       มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
 

2. มาตรฐานผลการประเมินอยูในเกณฑดี  คือ 
มาตรฐานที่  2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

        มาตรฐานที่  3   ภาวะผูนําของผูบริหารและการจัดการ 
 

3. มาตรฐานผลการประเมินอยูในเกณฑพอใช  คือ 
มาตรฐานที่  1  การพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

 
4. มาตรฐานผลการประเมินอยูในเกณฑกําลังพัฒนา  คือ 

มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวจิัย 
 

5. มาตรฐานทีผ่ลการประเมินอยูในเกณฑ  ปรับปรงุ  คือ 
- 
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 “ มุงจัดการอาชีวศึกษา ทั้งระบบปกติและระบบการเรียนตามอัธยาศัยใหกบัประชาชนอยาง
ตอเนื่อง               มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อสรางคนตามความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน  
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  สงเสริมและสนับสนุนใหชมุชนไดมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา  อยางมีประสิทธิภาพ ”   
 
 
 
 
 
 พันธกิจที่  1 :   สงเสริมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระบบปกติแลระบบการเรียนตามอัธยาศัย
ดวยระบบคุณภาพ นําไปสูการประกันคุณภาพ 

พันธกิจที่  2 :   วิจัยและสํารวจความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนา
จัดอาชีวศกึษา 

พันธกิจที่  3 :   ประสานความรวมมือ กับสถานประกอบการและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเชื่อมโยง
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่  4 :   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทนัตอความกาวหนาของโลก 
 เพื่อเปนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรฐั  และการปฏรูิประบบราชการไดกําหนดพันธกิจขึ้นอกี  
1  พันธกิจ  คือ 
 พันธกิจที่  5 :  สนองการปฏิรูประบบราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ( Vision ) 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

พันธกิจ  ( Mission ) 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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สงเสริมการบริการจัดการอาชีวศึกษา  ระบบปกติและระบบการเรียนตาม
อัธยาศัย  ดวยระบบคุณภาพนําไปสูการประกันคณุภาพ 

เปาประสงค   :   ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ความสามารถ  มีทักษะอาชพีและคุณลักษณะที่พึง 
                          ประสงคตามมาตรฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร   :  เพิ่มปริมาณผูเรียนและยกระดับคณุภาพ 
 กลยุทธที่  1   :   จัดการศึกษาใหหลากหลายตอเนื่อง 
 กลยุทธที่  2   :   ประกันคณุภาพสถานศึกษาและผูเรียนวิชาชีพตามมาตรฐาน 
 

วิจัยและสํารวจความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ  เพื่อ
นําไปพัฒนาจดัอาชีวศึกษา 
 

 เปาประสงค   :  ความพึงพอใจของชุมชุนและสถานประกอบการ  ที่มตีอการจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร   :   สถานศึกษาวิชาชพี  และผูเรียนมีคุณภาพ  เปนที่พึงพอใจของชุมชนและ 
                                                     สถานประกอบการ 
 กลยุทธที่  3   :  ปรับมาตรฐานและคณุภาพการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธที่  4   :  ปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอน  ปฏิรูปวิชาสอบ 
 กลยุทธที่  5   :   เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และความรักในอาชีพ 

กลยุทธที่  6   :   วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม 
 
ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
เชื่อมโยง การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 เปาประสงค   :  ชุมชนและสงัคมใหความรวมมือในการจดัการอาชีวศกึษา  และรับบรกิารการ 
                                        อาชีวศึกษาอยางทั่วถึง 
 ประเด็นยุทธศาสตร   :   การอาชีวศึกษาชวยพัฒนาสังคม 

ระดับภาพรวมของหนวยงานยุทธศาสตร 

พันธกิจ  1 

พันธกิจ  2 

พันธกิจ  3 



6 
 

 

 กลยุทธที่  7   :   อาชีวบริการ 
 กลยุทธที่  8   :   สรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม 
 

 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทนัตอความกาวหนาของโลก 
 

  
เปาประสงค   :   มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใชในการจดัการเรียนการสอน 

 ประเด็นยุทธศาสตร   :   สถานศึกษาวิชาชพี  และผูเรียนวิชาชีพมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 กลยุทธที่  9   :   นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการจดัการเรียนการสอนและการบริการ 
 

 
สนองการปฏิรูประบบราชการ 
 

เปาประสงค   :   ปรับปรุงระบบปฏิบัติราชการของวิทยาลัยใหสนองตอการปฏิรูประบบราชการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร   :   การปฏิรูประบบบริหารอาชีวศึกษา 
 กลยุทธที่  10  :   สรางมิติใหมของการปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 

                                                                      นายเลอพงษ    พิไสยสามนตเขต 
                                                                       ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร 

 

 
 
 

พันธกิจ  4 

พันธกิจ  5 
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บทท่ี  1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 

1.    ความเปนมา 
       1.1   ขอมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ตั้ง  ขนาด 
 

สถานที่ตัง้ เลขที่ 927 ถนนเศรษฐกจิ 1 ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

โทรศัพท 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 

เนื้อท่ี  7 ไร 2 งาน 29.8 ตารางวา 

ระยะทาง หางจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  200  เมตร 

  หางจากกรุงเทพมหานคร   29  กิโลเมตร 

เขตติดตอ ทิศเหนือติดถนนเอกชยั หางจากถนนพระรามที่ 2 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

  ทิศใตติดถนนสรศักดิ์ หางจากทีว่าการอําเภอเมืองสมุทรสาคร 20 เมตร 

  ทิศตะวนัออกติดถนนเศรษฐกิจ 1 ตรงขามสถานีตํารวจภธูรอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ทิศตะวนัตกตดิถนนเจษฎางค 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคแหงที่ 2  บริเวณวัดใหญบานบอ   ตําบลบานบอ   อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร   เปนพื้นที่เชาของวัด มีขนาดพื้นที่ประมาณ 25 ไร   ระยะหางจากที่ตั้งเดิม 10 กิโลเมตร 
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1.2   สภาพชุมชน  แผนที่ตั้งวิทยาลัย 
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ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนชางไมสมุทรสาคร เร่ิมเปดทําการสอนตั้งแต วันที่ 
17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481    โดยเริ่มเปดสอนในรายวิชาชางไมกอสราง ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการ
ชางสมุทรสาคร   โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร   และไดรับการยกฐานะขึ้นเปน  วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค    กรมอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  1  เมษายน   2524   ใน 
ปการศึกษา 2545  กรมอาชีวศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายใหสถานศึกษา
รวมกลุมกัน 2-3 จังหวัด   จัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา   ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจัดอยูในกลุม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 6    

 

ประวัติการจัดการศึกษา 
 

ปการศึกษา 2481-2487 เปดทําการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนตน หลักสูตร 3 ป รับนักเรยีนที่จบ
ช้ันประถมปที่ 4 ทั้งที่อยูประจําและไปกลับ 

ปการศึกษา 2495-2501 เปดขยายทําการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ป  
 รับนักเรียนทีจ่บชั้นอาชีวศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียน 

ปการศึกษา 2502 เปดสอนหลักสูตรเปน 3 ช้ันป รับนักเรียนที่เรียนจบ ป.4 เขาเรียนอาชีวศึกษา
ตอนตน และนักเรียน ม.3 เขาเรียนมัธยมศึกษาปที ่1 

ปการศึกษา 2503 เปล่ียนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนการชางสมุทรสาคร 
ปการศึกษา 2504-2516 เปล่ียนแผนการศึกษาเปดรับนักเรียนที่จบชัน้ประถมศึกษาปที่ 7 เขาเรียนใน

ชั้น ม.ศ. 1-3 สาขาอาชีพ หลักสูตร 3 ป และรับนักเรยีนทีจ่บชั้น ม.ศ. 3  
เขาเรียนในชั้น ม.ศ. 4-6 สายอาชีพ หลักสูตร 3 ป 

ปการศึกษา 2517 เปดสอนแผนกชางยนต และดีเซลรับนักเรียนจบ ม.ศ.3  เขาเรียนหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

ปการศึกษา 2518 เปดสอนแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะแผน เปล่ียนแผนการศึกษา รับนักเรียนจบ 
ม.ศ. 3 เขาเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 2 ปรับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) อีก 1 ป 

ปการศึกษา 2520 เปดสอนแผนกชางไฟฟากําลัง เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปการศึกษา 2522 เปล่ียนชื่อเปนโรงเรียนเทคนคิสมุทรสาคร 
ปการศึกษา 2523 เปดสอนแผนกชางอิเล็กทรอนิกส เพิ่มอีก 1 แผนก 
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ปการศึกษา 2524 เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 2524 กําหนดใหรับนักเรยีนที่จบชั้น ม.3 
เขาเรียนตามหลักสูตร ปวช. 3 ป 

ปการศึกษา 2524 เล่ือนฐานะขึน้เปนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปการศึกษา 2525  เปดสอนแผนกพณิชยการ เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปการศึกษา 2527  เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2527 
ปการศึกษา 2527  เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกชางกอสราง 
ปการศึกษา 2530  เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 
ปการศึกษา 2531 เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 
ปการศึกษา 2532  เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกชางยนต และแผนก

การตลาด 
ปการศึกษา 2533 เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ปรับปรุงครั้งที่1 

พ.ศ. 2533 
ปการศึกษา 2533  เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกการบัญชี 
ปการศึกษา 2536  เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2536 

ปการศึกษา 2536  เปดสอนแผนกชางกลโรงงาน เพิ่มอีก 1 แผนก และเปดสอนในระดับ 

                     ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกชางไฟฟากาํลัง 

ปการศึกษา 2538  เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 

ปการศึกษา 2538 เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ีพ.ศ. 2538 แผนก
ชางกลโรงงาน ชางไฟฟากาํลัง รับนักเรียนจบชั้น ม.3 เขาเรียนในระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป และเปดสอนในระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกเทคนิคโลหะ แผนกชางเทคนิคการ
ผลิต 

ปการศึกษา 2539  เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคีทกุแผนก 
ปการศึกษา 2540  เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจตาม

ขอตกลงระหวางกรมอาชีวศกึษา กับกรมยทุธศึกษาทหารบก เร่ืองความรวมมือใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายสิบทหารบกระดัประกาศนยีบัตรวชิาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2540 

ปการศึกษา 2542 เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวภิาคี แผนกชาง
ยนต แผนกชางเทคนิคการผลิต แผนกชางไฟฟากําลัง แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 
แผนกการบัญชี แผนกการตลาด 

ปการศึกษา 2545  เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน 
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ปการศึกษา 2548  เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                         สาขาวิชาประมงทะเล  และ  สาขาวิชาตอเรือโลหะ 
ปการศึกษา 2548  เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปการศึกษา 2549  -  เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) 

      สาขาวิชาคอมคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเวบ็เพ็จ 
   -  เปดสอนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน  ระดับปวช. โดยความรวมมือ  
                                           กับสถานประกอบการ คือ บริษัทบางกอกเฟอรนิเทค  จํากดั  โดยเรยีนในระบบ 
                                           โรงเรียนโรงงาน 
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แผนกวิชาที่เปดสอน 
 

ระดับ ปวช. 

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

 
 

ระดับ ปวส. 
 

ป   พ.ศ. 2527 แผนกวิชาชางกอสราง (สาขาวิชาการกอสราง) 
2531 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสทั่วไป) 
2532 แผนกวิชาชางยนต (สาขาวิชาเครื่องตนกําลัง) 
2532 แผนกวิชาพณชิยการ (สาขาการตลาด) 
2533 แผนกพณิชยการ สาขาการบัญชี (ภาคค่ํา) 
2535 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส (ไมโครคอมพิวเตอร) 
2536 แผนกวิชาชางยนต (สาขาเทคนิคยานยนต) 
2536 แผนกพณิชยการ สาขาการบัญชี (ภาคปกต)ิ 
2536 แผนกวิชาชางไฟฟา (สาขาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ) 
2538 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ (สาขาเทคนิคโลหะ) 
2538 แผนกวิชาชางกลโรงงาน (สาขาเทคนิคการผลิต) 
2539 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส (สาขาวิชาส่ือสาร) 
2540 แผนกวิชาพณชิยการ (สาขาการตลาด) ภาคค่ํา 
2548 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2549 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ) 
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วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค 

การจัดการศกึษาใหผูที่รับการศึกษาไดนําความรูออกไปประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ตลอดจนงานดานอุตสาหกรรมที่กําลังพัฒนาความสามารถดํารงชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได สราง
คุณประโยชนใหแกสังคมตอไปภายภาคหนา 

แผนการดาํเนนิการ 

1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดบัมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
2. ทําบรรยากาศสิ่งแวดลอมของวิทยาลัยฯ เอื้อตอการเรียนการสอน เพื่อใหนกัเรียนไดเรียนอยางมี

ความสุข มุงเนนการเรียนการสอน โดยใหนกัศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง ปลูกฝงเรื่องความสะอาด 
เอื้อเฟอซ่ึงกันและกัน และมคีวามสามัคคีดียิ่งขึ้น 

3. มีความพรอมเรื่องแผนผังรูปแบบ เชน หองเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองทดลองซึ่ง
กําลังจัดสรางตลอดจน หองปฏิบัติการตาง ๆ ซ่ึงดําเนินการอยู 

4. มีอุปกรณการเรียนการสอนครบครัน 
5. ปญหาบุคลากร ครูสอนครบตามเกณฑ ซ่ึงวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการอยู 
6. ประสานองคกรทองถ่ิน เชน กําหนดหลักสตูรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินเปน

ตน 
7. มีการเก็บคาเลาเรียนเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
8. มีการสงเสริมใหกลุมบุคคล และชุมชนไดมีสวนรวมสนบัสนุนทุก ๆ ดาน 
9. จัดใหมีการวดัผล ประเมินผลเปนระยะๆ 
10. สงเสริมสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
11. สรางงานในสถานศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียน 
12. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรยีน นักศึกษา เปนนักประดิษฐ 
13. ดําเนินการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
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1.3   ปรัชญาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมั่นฝกฝมือ 
ยึดถือคุณธรรม 
สัมพันธชุมชน 
คิดคนเทคโนโลยี 

 
 

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนคิปรัชญาวิทยาลัยเทคนคิ
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2.   สภาพปจจุบัน 
      2.1   จํานวนนักเรียน  ครู  บุคลากร  อาคาร  สถานที่ 
 

ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 ต่ํากวา ตําแหนง 
ชาย หญิง รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เอก โท ตรี 

ป.ตร ี
1.ผูบริหาร 5 0 5     3   2     4 1   

รวมผูบริหาร 5 0 5      3   2      4  1   - 
2.ขาราชการครูผูสอน                           
แผนกวิชาเครื่องกล 7   7     7           7   
แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ 7   7 1   6         2 5   
แผนกวิชาโลหะการ 6   6     6           6   
แผนกวิชาไฟฟา 5   5     5         1 4   
แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส 9 2 11 1 1 9         2 9   
แผนกวิชาการกอสราง 4 0 4 1   3         2 1   
สาขาวิชาสถาปตย 1   1 1               1   
แผนกวิชาพณชิยการ 1 17 18   2 1 13   2   5 13   
แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน 5   5     4   1       5   
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ 3 12 15     10   2 4   4 11 -  
แผนกวิชาประมงทะเล 1   1     1           1   
แผนกวิชาสารสนเทศ 2   2     2         1 1   
รวมขาราชการครูผูสอน 51 31 82 4  3  54  13  3  6   - 17  64  -  
3.ขาราชการพลเรือน                           
เจาหนาทีพ่นักงานฯ 5   1 1                 1   
เจาหนาที่ธุรการ 5 1   1                 1   
เจาหนาที่ธุรการ 5   1 1                 1   
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รวมขาราชการพลเรือน 1 2 3 -  -  -  -  -  -  -  -  3 -  
4.ลูกจางประจาํ                           
คนงาน 8 5 13                 1 12 
นักการภารโรง                           

รวมลูกจางประจํา 8 5 13  - -  -  -  - -  -  -  1  12  
5.พนักงานราชการ                           
พนักงานราชการครู 0 1 1                 1   
รวมพนักงานราชการคร ู 0 1 1 -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
6.ลูกจางชั่วคราว                           
เจาหนาที ่ 1 30 31                     
คนงาน/ยาม/พนักงาน
ขับรถ 11 4 15                 10   
รวมลูกจางชั่วคราว 12 34 46 -  -  -  -  -  -  -  -  10  -  

7.ครูจางสอน                           

ครูพิเศษ 21 12 33                 30 3 
รวมครูจางสอน 21 12 33 -  -  -  -  -  -  -  -  30  3  

รวมท้ังสิ้น 98 85 183  4 3  57 13  5 6  -  21 110 15  
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2.2   โครงสรางการบริหารวิทยาลัย 
 วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด    รวมตัดสินใจ
และปฏิบัติรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน   และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีโครงสรางการ
บริหารงาน  ดังนี้ 

แผนภูมิการบริหารงานในวทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการ 

นายเลอพงษ   พิไสยสามนตเขต 

 

กรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 
นายทินกร   คล่ีสุนทร 

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนาการศึกษา 
นายเอก   แกวชูเสน 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

นายสมศักด์ิ   สังขแกว 

รองผูอํานวยการ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายสายัณห   ตรีอุดม 

หน.งานบริหารทั่วไป 
นางรุงรัตน    ไตรญาณ 

หน.งานปกครอง 
นางสุณี   สุขสบาย   

หน.สาขาวิชาการขาย 
นางสาวเรณู  มานะกุล 

หน.แผนกวิชาสามัญ 
นางอุทุมพร   แกวสามศรี 

หน.งานบุคลากร 
นางสาวบุบผา  สุดสวัสดิ์

หน.งานกิจกรรม 
นายสมเกียรติ   ภูมิชัยสุวรรณ   

หน.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

นายบุญสืบ   โพธิ์ศรี 
หน.กลุมพ้ืนฐาน 

นายจิรโรจน   ธีรไวทยะ 

หน.งานการเงิน 
นางวรรณา  ทรงศิริโสภิณ 

หน.งานแนะแนวและสวัสดิการ
นางบันจง  วรเดชจําเริญ 

หน.สาขาวิชาเครื่องกล 
นายณัฐ   เกิดสุขผล 

หน.สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 

นายชูชาติ    ทัฬหพัชรกุล 

หน.งานบัญชี 
นางสาวนารีรัตน  ทองมั่ง 

หน.งานวิจัยและมาตรฐานการศึกษา 

นายประพล   นิลใหญ 
หน.สาขาวิชาประมง 
นายสัญชัย   ไตรญาณ 

หน.สาขาวิชาโลหะการ 
นายสมเกียรติ   นันทรัตนพงศ 

หน.งานตรวจสอบภายใน 
นางอุรัสยา  จันทรทัด 

หน.สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
นายเชิญขวัญ  พงษสาระนันทกุล 

หน.สาขาวิชาการบัญชี 
นายวินัย   รมบารมี 

หน.งานพัฒนาและอาคารสถานที่ 

นายอนุสรณ  จารุฑีฆัมพร 
หน.สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

นายสวง   ชุมแจง 
หน.สาขาวิชาเลขานุการ 
นางดารณี   นามีผล 

หน.งานวิทยบริการและหองสมุด 

นางนันทวัน   ชุมแจง 
หน.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
นายเอกชัย   วงศแสนเจริญดี 

หน.สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
นางสาวเรณู   มานะกุล 

หน.งานทะเบียน 
นายศิลปชัย  ทรงศิริโสภิณ 

หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนและประเมินผล 

นางเพ็ญศรี  วงศแสนเจริญดี 

หน.งานแผนงบประมาณฯ 
นางศิริพร   ศรีสัมฤทธิ์ 

หน.งานความรวมมือและชุมชน 
นายชลิต   ลวนศิริ 

หน.งานการตลาด  การคา และประกอบธุรกิจ 

นางณิชาภัทร   นาคทัต 
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บทท่ี   2 
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.   วิสัยทัศนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 ตั้งแตปการศึกษา  2548   ถึงปการศึกษา  2551 
 “มุงจัดการอาชีวศึกษา  ทัง้ระบบปกตแิละระบบการเรียนตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยาง
ตอเนื่อง  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อสรางคนตามความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน  โดยใช
ภูมิปญญาทองถ่ิน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  สงเสริมและสนับสนนุใหชุมชนไดมีสวน
รวม  ในการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ” 
 

2.  พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

พันธกิจที่   1.   สงเสริมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ระบบปกติและระบบการเรียนตามอัธยาศัย  ดวย 
   ระบบคุณภาพไปสูการประกันคุณภาพ 
พันธกิจที่   2 .  วิจัยและสํารวจความตองการของชุมชน  และสถานประกอบการเพื่อนําไปพัฒนาจัด 
   อาชีวศึกษา 
พันธกิจที่   3.   ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อเชื่อมโยงการใช 
                           ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่   4.   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันตอความกาวหนาของโลก 
พันธกิจที่   5.   สนองการปฎิรูประบบราชการ 
  

3.   ปรัชญา 

 หมั่นฝกฝมือ  ยึดถือคุณธรรม 
 สัมพันธชุมชน  คิดคนเทคโนโลย ี
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4.   แนวปฏบิัติที่ใชไปสูเปาหมายที่ตองการ 
 ในการดําเนินการเพื่อไปสูเปาหมาย/ที่ตองการ   วิทยาลัยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ  
และโครงการในการดําเนินการ  ตั้งแตปการศึกษา  2548 – 2551  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการที่เก่ียวของ 
1.   เพิ่มปริมาณผูเรียนรูวิชาชีพ 1.  จัดการศึกษาใหหลากหลาย 

     ตอเนื่อง 

1.   โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
2.   โครงการเปดสาขาวิชาใหม 
3.   โครงการปรับเปลี่ยนวิธีรับ 
       นักเรียน-นักศึกษา 
4.   โครงการจัดการศึกษารวมกับ 
       สถานประกอบการและภูมิ 
      ปญญาทองถิ่น 
5.   โครงการสรางงาน  สรางรายได 
      ระหวางเรียน 

2.   สถานศึกษาวิชาชีพ  และ
ผูเรียน 

      วิชาชีพมีคณุภาพไดมาตรฐาน 

1.   ประกันคณุภาพสถานศกึษา
และผูเรียนวิชาชีพตามมาตรฐาน 

2.   นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชใน
การจัดการเรยีนการสอนและการ
บริการ 

3.   วิจัยพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี และส่ิงประดิษฐ 
4.   เสริมสรางสุขภาพ  คุณธรรม 
จริยธรรม  นักเรียน  นกัศึกษา 

1.   โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู 
     การประกันคุณภาพ 
2.   โครงการพัฒนานักเรียน   
      นักศึกษาสูการรับรอง 
      มาตรฐานวิชาชีพ 
3.   โครงการ  E - Learning 
4.   โครงการ  One  Stop  Service 
5.   โครงการศูนยการเรียนรูดวย 
       ตนเอง 
6.   โครงการสงเสริมการวิจัยใน 
      ช้ันเรียน 
7.   โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ 
      คนรุนใหม 
8.   โครงการสงเสริมกิจกรรม 
      หุนยนต 
9.   โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬา 
       ภายในสถานศึกษา 
10. โครงการสงเสริมกิจกรรมองคการ 
       วิชาชีพ 
11.  โครงการสงเสริมการพัฒนาจิต 
12.  โครงการรณรงคตอตานสิ่งเสพติด 
        และภัยเอดส 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการที่เก่ียวของ 
3.   การอาชีวศึกษาชวยพัฒนา
สังคม 

1.   อาชีวบริการ 

2.   อาชีวศึกษาสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณ ี

1.   โครงการอาชีวรวมพลัง 

2.   โครงการพัฒนาอาชีพ แบบ 

      บูรณาการ เพื่อแกไขปญหา 

       ความยากจน 

3.   โครงการสืบสานประเพณ ี

       วัฒนธรรม  เพื่อความเปนไทย 
4.   การอาชีวศึกษาเพื่อการมีงาน
ทํา 

1.   โครงการสรางผูประกอบการ
รุนใหม 

1.   โครงการสงเสริมการสราง 

       ผูประกอบการรุนใหม 
5.   การปฏิรูประบบบริหารการ
จัดการ 

      อาชีวศึกษา 

1.   สรางมิติใหมของการปฏิรูป
การจัดการอาชีวศึกษา (คุณภาพ
การใหบริการ) 
2.   สรางมิติใหมของการปฏิรูป
การจัดการอาชีวศึกษา (การ
ปองกันและการปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ) 
3.   สรางมิติใหมของการปฏิรูป
การจัดการอาชีวศึกษา (การลด 

คาใชจาย) 
4.   สรางมิติใหมของการปฏิรูป
การจัดการอาชีวศึกษา(การลด 

ระยะเวลาการใหบริการ) 
5.   สรางมิติใหมของการปฏิรูป
การจัดการอาชีวศึกษา(การ
บริหารความรู) 
6.   สรางมิติใหมของการปฏิรูป
การจัดการอาชีวศึกษา (พัฒนา
ระบบฐานขอมูล และ
สารสนเทศ) 
7.   สรางมิติใหมของการปฏิรูป
การจัดการอาชีวศึกษา (การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง) 

1.   โครงการประเมินความพึง 

       พอใจของ 

       สถานประกอบการทีน่กัศึกษา 

       ฝกงาน 

2.   โครงการใหความรูเร่ือง 

       ระเบียบแบบแผนปฏิบัต ิ

       ราชการ 

3.   โครงการประหยดัพลังงานและ 

       สรางประสิทธิภาพการใชวัสด ุ

4.   โครงการสรางมาตรฐานการให 
       บริการ 

5.   โครงการสงเสริม  การพัฒนา 

       ความรูสูคุณภาพ 

6.   โครงการพัฒนาระบบ 

      สารสนเทศ 

7.   โครงการพัฒนาซอฟแวร  
      ระบบสารสนเทศ 

8.   โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
       มุงสูผลสัมฤทธิ์ 
9.   โครงการประเมินแผน 

       ยุทธศาสตรเพื่อสราง  
       ประสิทธิภาพ 
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5. ระบบโครงสรางการบริหาร 

 วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด  รวมตัดสินใจ
และปฏิบัติรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีโครงสรางการ
บริหารงาน  ดงันี้ 
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6.    ลักษณะของการบรหิารงาน 
 วิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  พรบ.  2548 – 2551   ใชเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา  โดยการดําเนินงานไดใชแผนปฏิบัติราชการเปนหลัก  เพิ่มเติมโครงการพิเศษตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แกไข  จุดดอย  ตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา   คร้ังแรกเมื่อปการศึกษา  2547 และคร้ังที่ 2 ปการศึกษา 2548  โดยมีมาตรฐานและตัว
บงชี้ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่   1   การพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ที่   1   รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
ตัวบงชี้ที่   2   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรมาใชในการ 
                       แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่   3   รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่   4   รอยละของผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ 
                       ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่   5   รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงานในวิชาชพีมีบคุลิกภาพที่เหมาะสม 
                       และมนษุยสัมพันธที่ด ี
ตัวบงชี้ที่   6   รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมอนุรักษวฒันธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง   
                       ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่   7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ที่   8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่   9   รอยละผูไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชพีอิสระหรือศึกษาตอภายใน  1  ป 
ตัวบงชี้ที่  10  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ลักษณะทาง 
                      คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ของผูสําเร็จการศึกษาซึ่งเปนทีย่อมรับของสังคม 
 

มาตรฐานที่   2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่   11 ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน 
ตัวบงชี้ที่   12  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝก 
                     ทักษะวิชาชีพ  มีการฝกปฏิบัติจริง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตาม 
                     ศักยภาพ 
ตัวบงชี้ที่   13  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
ตัวบงชี้ที่   14  จํานวนเงินและประเภทของกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ที่   15  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา  
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ตัวบงชี้ที่   16   จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติด  ใหกับนักเรียน  นักศึกษาของ 
                      วิทยาลัยฯ 
ตัวบงชี้ที่   17  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบหองเรียน  หองปฏิบัติการ  
                     โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู   
                      การฝกปฏิบัติงาน  และเกิดประโยชนใชสอยอยางสูงสุด 
ตัวบงชี้ที่   18 ระดับความปลอดภัยในการใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองจักร  และเครื่องมือในสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ที่   19  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
                     อยางเหมาะสม  และมีคุณภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตัวบงชี้ที่   20  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิ 
                     ภาคีและระบบปกติ 
ตัวบงชี้ที่   21  จํานวนครั้งปริมาณในการระดมทรัพยากร  จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
                     สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่   22  จํานวนคน – ช่ัวโมง  ของผูเชี่ยวชาญที่มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ที่   23  จํานวนหรือรอยละของผูบริหาร  ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการพัฒนาดาน 
                     วิชาการและวิชาชีพ  และพัฒนาตนเองใหทันตอเทคโนโลยี 
ตัวบงชี้ที่   24   อัตราสวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอนักศึกษาในแตละสาขาวิชา 
ตัวบงชี้ที่   25   อัตราสวนของนักศึกษาตอผูสอนประจํา 
 

มาตรฐานที่   3   ภาวะผูนําของผูบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่   26   ระดับภาวะผูนําผูบริหาร 
ตัวบงชี้ที่   27   ระดับความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหาร 
ตัวบงชี้ที่   28   ระดับคุณภาพของฐานขอมูลของสถานศึกษาในการบริหารและจัดการ 
 

มาตรฐานที่   4   การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ที่   29   จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริหารวิชาชีพ  และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ 
                      ทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพของประชาชน 
ตัวบงชี้ที่   30   รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และสงเสริม 
                       ความรู ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ 
                       ประกอบอาชีพ  ของประชาชนตองบดําเนินการทั้งหมด 
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มาตรฐานที่   5   นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ที่   31   จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงการที่นําไปใชประโยชนในการ 
                       พัฒนาการเรียน  การสอน  การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ทองถ่ินและ 
                       ประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 
ตัวบงชี้ที่  32  รอยละของงบประมาณที่ใชในการจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย   และโครงงาน   
                    ตองบดําเนินการทั้งหมด 
ตัวบงชี้ที่  33  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพได  
                    อยางถูกตองเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่  34  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 

7.   การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
 1.   การวางแผน 
  -   ผูบริหาร  คณะครู  อาจารย  บุคลากร  ในสถานศึกษา  รวมมือในการวางแผน  
          จัดทําการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2550 
  -   กําหนดเกณฑการประเมินของสถานศึกษา  ไวไมต่ํากวารอยละ  70 
  -   วางแผนพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสม  มาดําเนินการคณะกรรมการประกัน 
                            คุณภาพภายใน 

2. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
- วิทยาลัย  จัดประชุมครู – อาจารยทั้งหมด  แจงใหรับทราบและดําเนนิการ  การประกัน

คุณภาพภายใน 
- แตงตั้งคณะทํางาน   
- ดําเนินการประชุม  ติดตามตรวจสอบ  เปนระบบ 

3. การตรวจสอบติดตาม 
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดยมีครูวิทยฐานะ  ผูชํานาญการพิเศษ (ระดับคศ. 3)  

จํานวน  6  คน  เปนผูควบคุมดูแลตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   
5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

- นําผลที่ไดจากการประกันคุณภาพภายใน ป 2547  และผลการประเมินคุณภาพ
นอก  แจงใหครู – อาจารย  ทุกทานไดรับทราบ  พรอมเอกสารเผยแพร  ทั้งนี้
วิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  จัดทําแผนปฏิบัติ
การระยะ  2548 – 2551  โดยมีเกณฑอางอิงจากระบบการประกันคุณภาพฯ  โดย
วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 
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บทที่ 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้  

  

 วิธีดําเนนิการและผลการดําเนินการแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ ทั้งดานความตระหนัก ความ
พยามยามและผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 รอยละของ ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดสนบัสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเอง โดยสงเสริมใหศึกษาตอ จัดอบรม สัมมนา 
และสงครูไปรวมอบรม สัมมนาทั้งดานวิชาการและวิชาชพีอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งนําครูไปศึกษาดูงาน 
สงเสริมใหศึกษาตอ เพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ติดตามการจัดทําแผนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑกําหนดในแตละชั้นป 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดของระเบียบวาดวยการประเมนิผลการ
เรียนตามหลกัสูตร ระดับ ปวช. รอยละ  68.56  ระดับ ปวส. รอยละ 98.50  รวมทั้ง   2  ระดับ รอยละ 85.81   
มีรายละเอียดดังนี ้
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ระดับ ปวช. ปท่ี 1 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชัน้ป ระดบั ปวช.  ปการศึกษา 2550 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน 
นักศึกษา ตามเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 160 139 86.88 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 159 126 79.25 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 86 54 62.79 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 129 117 90.70 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 170 129 75.88 

สาขาวิชากอสราง 94 74 78.72 

สาขาประมงทะเล 15 15 100 

สาขาการบัญชี 150 134 89.33 

สาขาเลขานุการ 74 57 77.03 

สาขาการขาย 109 95 87.16 

ปวช. 1 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 85 80 94.12 

รวม 1,231 1,020 82.86 

 หมายเหต ุ  เกณฑที่กําหนด ปวช. 1 = เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรยีน คือ 1.5 
สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 169 130 76.92 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 157 116 73.82 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 79 52 65.82 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ. ) 124 90 72.58 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส(ชอ) 155 117 75.48 

สาขาวิชากอสราง 58 38 65.52 

สาขาวิชาตอเรื่อ 21 3 14.29 

สาขาประมงทะเล 24 19 79.17 

สาขาการบัญชี 117 141 79.66 

สาขาเลขานุการ 76 74 97.37 

สาขาการขาย 126 71 56.35 

ปวช. 2 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 78 78 100 

รวม 1,184 929 78.46 
            หมายเหต ุ  เกณฑที่กาํหนด ปวช. 2 = เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน คือ 1.75 
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สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 227 95 41.85 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 163 65 39.88 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 118 23 19.49 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ. ) 155 59 38.06 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส(ชอ) 164 100 60.98 

สาขาวิชากอสราง 45 14 31.11 

สาขาประมงทะเล - - - 
สาขาการบัญชี 182 107 58.79 

สาขาเลขานุการ 92 58 63.04 

สาขาการขาย 141 84 59.57 

ปวช. 3 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 84 55 65.48 

รวม 1,371 660 48.14 
 หมายเหต ุ  เกณฑที่กําหนด ปวช. 3 = เกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรยีน คือ 2.0 

 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชัน้ป ระดบั ปวส. ปการศึกษา 2550 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน 

นักศึกษา ตามเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล 46 37 80.43 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 43 33 76.74 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 15 15 100 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง (ติดตั้ง) 19 16 84.21 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง (เครื่องเย็น) 21 21 100 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (คอมฯ) 19 19 100 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (โทร) 17 17 100 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 23 100 

สาขาวิชาการบัญชี 78 28 100 

สาขาวิชาการตลาด 17 17 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 24 23 95.83 

ปวส. 1 

รวม 272 249 91.54 

 หมายเหต ุ  เกณฑที่กําหนด ปวส. 1 = เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียน คือ 1.75 
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สาขาวิชาเครื่องกล 42 35 83.33 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 20 11 55.00 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 15 15 100 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง(ติดตั้ง) 29 18 62.07 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง(เครื่องเย็น) 27 17 62.96 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส(คอมฯ) 16 16 100 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (โทร) 18 18 100 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 15 93.75 

สาขาวิชาการบัญชี 6 5 83.33 
สาขาวิชาการตลาด 30 22 73.33 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 37 33 89.19 

ปวส. 2 

รวม 256 205 80.08 
 หมายเหต ุ  เกณฑที่กําหนด ปวส. 2 = เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน คือ 2.0 
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ตัวบงชี้ท่ี 2   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา  
                    ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยสนับสนุนใหผูเรียนจัดทําสิ่งประดษิฐคนรุนใหม โครงงานวทิยาศาสตร โครงงาน
วิชาชีพ จดัการประกวดแขงขันโครงงานในงานสัปดาหวิทยาศาสตร และแสดงผลงานโครงการทางวิชาชีพ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาได
อยางเปนระบบ โดยมีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร และวิชาชีพมีผลการเรียนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรผาน
เกณฑ  
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนแตละชัน้ป  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ประยกุตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาแกปญหา ระดับ ปวช.  รอยละ  90.07  ระดับ ปวส.  รอยละ 97.13  เฉลี่ย
โดยรวมรอยละ 93.60  อยูในเกณฑ ด ี
 
ระดับปวส. 
 

ประเภทวิชา จํานวนนักศึกษา ผานวิทย/คณติ รอยละ 
ชางอุตสาหกรรม 405 389 96.05 
บริหารธุรกิจ 170 159 93.52 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 28 100 
รวม 603 576 95.52 

 
ระดับปวช. 
 

ประเภทวิชา จํานวนนักศึกษา ผานวิทย/คณติ รอยละ 
ชางอุตสาหกรรม 2184 1897 86.86 
บริหารธุรกิจ 2521 2341 92.86 

รวม 4705 4238 90.07 
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ตัวบงชี้ท่ี 3   รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา  
                     ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
วิธีดําเนินการ 
 การจัดการเรยีนการสอน จึงมุงเนนใหผูเรียน ฟง พดู อาน เขียนและสือ่สารในงานอาชีพไดจริง 
โครงการสงเสริมการศึกษาคนควาภาษาอังกฤษดวยตนเอง จัดหาวัสดุสารสนเทศมาใหบริการในศนูยการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  
 

ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียนและการสนทนา ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษดังนี ้
 

ระดับปวช. 
 

ประเภทวิชา นักศึกษา ผานวชิา
ภาษาไทย 

รอยละ นักศึกษา ผานวชิา
ภาษาตางประเทศ 

รอยละ 

ชางอุตสาหกรรม 3594 2647 74 6760 5599 83 
พณิชยการ 2519 2515 92 4565 4284 94 

รวม 6113 4962 81 11325 9883 87 
 

หมายเหต ุ  คิดรวมทุกรายวชิาจํานวนนักศึกษาคิดจากนกัศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

ระดับปวส. 
 

ประเภทวิชา นักศึกษา ผานวชิา
ภาษาไทย 

รอยละ นักศึกษา ผานวชิา
ภาษาตางประเทศ 

รอยละ 

ชางอุตสาหกรรม 548 507 92 1766 1647 93 
พณิชยการ 210 203 97 558 536 96 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

29 29 100 155 152 98 

รวม 787 739 94 2479 2335 94 
 

หมายเหต ุ  คิดรวมทุกรายวชิาจํานวนนักศึกษาคิดจากนกัศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษผานเกณฑในระดับปวช. รอย
ละ 87.00 และระดับปวส. รอยละ 94.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 4    รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ 
                     ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจดัหาครุภัณฑคอมพิวเตอรมาใหผูเรียนใชบริการอินเตอรเนต็และใชในการเรียน
วิชาชีพใหเพยีงพอ และดําเนนิการเชาอินเตอรเน็ต  และจดัหาเครื่องปรับอากาศในหองอินเตอรเน็ต จางครู
พิเศษและบุคลากรดูแล 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง และ
สามารถใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวชิาชีพไดอยางเหมาะสม มีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ดังนี้ 
 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใชความรูและเทคโนโลยี ระดับ ปวช.  ปการศึกษา  2550 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน 

นักศึกษา ตามเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 197 108 54.82 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 413 181 43.83 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 62 60 96.77 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 122 84 68.85 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 718 230 55.02 

สาขาวิชากอสราง(สาขางานกอสรางและ
สถาปตยกรรม) 

134 91 67.91 

สาขาประมงทะเล 71 78 67.61 

สาขาการบัญชี 414 388 93.72 

สาขาเลขานุการ 103 99 96.12 

สาขาการขาย 178 170 95.51 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 275 240 87.27 

 

รวม 2,678 1,699 64.56 
             หมายเหตุ  ตามเกณฑ = เกรดตั้งแต  2.00 – 4.00 

                                รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป    
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใชความรูและเทคโนโลยี ระดับ ปวส.  ปการศกึษา 2550 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน 
นักศึกษา ตามเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาไฟฟาเครื่องเย็น 16 13 81.25 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 42 22 57.38 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 14 11 78.57 

สาขาวิชาไฟฟาติดตั้ง 16 14 87.50 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสคอม 16 16 100 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 17 100 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 21 21 100 

ปวส. 1 

รวม 142 114 80.28 

         หมายเหต ุ ตามเกรณฑ = เกรดตั้งแต  2.00 – 4.00 

                           รายวิชาที่จดัการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนมีความสามารถใชความรู และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม การวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ พบวาผูเรียนมีความสามารถดังกลาว รอยละ   
มีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอรผานเกณฑรอยละ  เฉลี่ยรอยละ  ซ่ึงอยูในระดับ ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ 
                   มีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
วิธีดําเนินการ  
 วิทยาลัยไดกําหนดใหครู อาจารยจัดการเรยีนการสอน บรูณาการ  คุณธรรม จริยธรรม  
และเก็บคะแนนดานคณุธรรม จริยธรรมรอยละ 20 ตามนโยบายของ สอศ. แตงตั้งครูเปนอาจารยที่ปรึกษา 
ใหการอบรมคณุธรรม จริยธรรมอยางสม่ําเสมอ พบผูเรียนอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง ดูแลความเรยีบรอย 
ของนักศึกษาในการเขาแถวหนาเสาธง นักศึกษาสวนใหญรวมเขาแถวฟงการอบรมอยางสม่ําเสมอ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  มบีุคลิกภาพเหมาะสม และมมีนุษย
สัมพันธที่ดี โดยเก็บขอมูลจากคะแนนคณุธรรม จริยธรรม ซ่ึงประเมินโดยครูผูสอน โดยเก็บคะแนนระดบัดี 
คือ 15-20 คะแนน ดังนี ้
 
 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานจิตพิสัยของรายวชิา ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2550 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน 
นักศึกษา ผานเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 136 134 98.53 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 122 117 95.9 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 64 64 100 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 93 93 100 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 133 127 95.49 

สาขาวิชากอสราง(สาขางานกอสราง) 19 19 100 

สาขาวิชากอสราง(สาขางานสถาปตยกรรม) 24 24 100 

สาขาประมงทะเล 23 23 100 

สาขาการบัญชี 152 152 100 

สาขาการขาย 97 97 100 

สาขาเลขานุการ 75 75 100 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 76 76 100 

ปวช. 1 

รวม 1,014 1,001 98.72 

 หมายเหต ุ  จิตพิสัยของรายวชิา = 20 คะแนน  ผานเกณฑ ตั้งแต 10 – 20 คะแนน    
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สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 106 106 100 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 97 84 86.66 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 55 55 100 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 91 89 97.80 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 91 91 100 

สาขาวิชากอสราง(สาขางานกอสราง) 16 16 100 

สาขาวิชากอสราง(สาขางานสถาปตยกรรม) 17 17 100 

สาขาประมงทะเล 18 18 100 

สาขาการบัญชี 123 123 100 

สาขาเลขานุการ 49 46 93.87 

สาขาการขาย 85 85 100 

ปวช. 2 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 70 65 92.86 

 หมายเหต ุ  จิตพิสัยของรายวชิา = 20 คะแนน  ผานเกณฑ ตั้งแต 10 – 20 คะแนน    
สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 78 78 100 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 79 79 100 
สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 18 18 100 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 63 63 100 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 88 76 86.36 
สาขาวิชากอสราง 11 4 36.36 
สาขาการบัญชี 113 113 100 
สาขาเลขานุการ 78 48 100 
สาขาการขาย 85 85 100 

ปวช. 3 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 56 56 100 
 หมายเหต ุ  จิตพิสัยของรายวชิา = 20 คะแนน  ผานเกณฑ ตั้งแต 10 – 20 คะแนน    
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานจิตพิสัยของรายวชิา ระดับ ปวส.  ปการศึกษา 2550 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน 
นักศึกษา ตามเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล 40 40 100 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 39 39 100 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 19 19 100 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง 14 14 100 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 20 20 100 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 13 100 

สาขาการบัญชี 14 14 100 

สาขาการตลาด 21 21 100 

ปวส. 1 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 32 32 100 
 หมายเหต ุ  จิตพิสัยของรายวชิา = 20 คะแนน  ผานเกณฑ ตั้งแต 15 – 20 คะแนน    

สาขาวิชาเครื่องกล 28 26 92.86 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 29 29 100 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 14 14 100 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง 13 13 100 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 16 16 100 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 17 100 
สาขาการบัญชี 19 19 100 
สาขาการตลาด 13 13 100 

ปวส. 2 

สาขาคอมพิวเตอร 21 21 100 
 หมายเหต ุ  จิตพิสัยของรายวชิา = 20 คะแนน  ผานเกณฑ ตั้งแต 15 – 20 คะแนน    

  
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี มีบคุลิกภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ  
รอยละ     ซ่ึงอยูในระดับ ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 6   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษา 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดพฒันาคุณภาพ การจัดการเรยีนการสอน จัดหาอุปกรณการสอน ส่ือการสอนเพิ่มเติม 
สงเสริมใหครูจัดทําสื่อการสอน นวัตกรรม ซ่ึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 
ผลการดําเนินการ 
 ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผูเรียนแรก
เขา ดังนี ้
 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูสาํเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2550 

จํานวน นศ. จบการศึกษา 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน นศ. 
แรกเขา ตามเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 165 43 26.06 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 157 67 42.67 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 79 9 11.39 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 122 54 44.26 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 155 72 46.45 

สาขาวิชากอสราง(สาขางานกอสราง) 31 7 22.58 

สาขาการบัญชี 168 102 60.71 

สาขาเลขานุการ 72 44 61.11 

สาขาการขาย 125 80 64.00 

ปวช. 3 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 77 49 62.63 

รวม 11,51 527 45.78 

 หมายเหต ุ  ตามเกณฑ = สําเร็จการศึกษาภายใน 3 ปการศึกษา   
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูสาํเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.  ปการศึกษา 2550 

จํานวน นศ. จบการศึกษา 
ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน นศ. 
แรกเขา ตามเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล 46 29 63.04 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 44 33 75.00 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 15 14 93.33 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง(ติดตั้ง) 19 13 68.42 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง(เครื่องเย็น) 21 18 85.71 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส(คอมฯ) 19 16 84.21 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส(โทรฯ) 17 16 94.11 
สาขาวิชาการกอสราง 17 15 88.23 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 17 73.91 
สาขาการบัญชี 28 19 67.85 
สาขาการตลาด 17 13 76.47 

ปวส. 2 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 24 21 87.50 
รวม 290 224 77.24 

 หมายเหต ุ  ตามเกณฑ = สําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปการศึกษา   
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษาระดับปวช. รอยละ 
45.78 ระดับปวส. รอยละ 77.24 
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ตัวบงชี้ท่ี 7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

วิธีดําเนินการ  
 จัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ใชขอสอบของสํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จดัทําขอสอบ และคณะกรรมการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ กําหนดเกณฑการผานดานทฤษฎี และปฏิบัต ิ
 
ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยมีขอสอบมาตรฐานวชิาชีพ และเกณฑการสอบของทุกสาขาวิชา ผูเรียนเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะวิชาชีพ ซ่ึงผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี ้
 

แบบบันทึกผูสาํเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2550 

การประเมินมาตรฐาน
วิชาชพี ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน นศ. 
จบ

การศึกษา ผานเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 58 55 94.82 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 84 66 78.57 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 15 7 46.66 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 65 51 78.46 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 77 46 59.74 

สาขาวิชากอสราง(สาขางานกอสราง) 10 9 90.00 

สาขาการบัญชี 105 96 91.42 

สาขาเลขานุการ 47 47 100 

สาขาการขาย 83 83 100 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 49 44 89.79 

สาขาวิชาชางกอสราง(สถาปตยกรรม) 9 9 100 
สาขาวิชาชางกอสราง(เครื่องเรือน) 20 20 100 
สาขาวิชาประมงทะเล 10 10 100 

ปวช. 3 

สาขาวิขาการตอเรือ 2 2 100 
  
หมายเหต ุ  ผานเกณฑ = ประเมินผาน 50 %  ของคะแนนเต็มภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ  
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แบบบันทึกผูสาํเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี ระดับ ปวส.  ปการศกึษา 2550 

การประเมินมาตรฐาน
วิชาชพี ระดับ สาขาวิชา 

จํานวน นศ. 
จบ

การศึกษา ผานเกณฑ รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล 30 28 93.33 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 34 29 85.29 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 14 12 85.71 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง(ติดตั้ง) 22 8 36.36 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง(เครื่องเย็น) 18 16 88.88 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส(คอมฯ) 17 15 88.23 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส(โทรฯ) 16 16 100 
สาขาวิชาการกอสราง 15 14 93.33 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 17 89.47 
สาขาการบัญชี 20 20 100 

ปวส. 2 

สาขาการตลาด 16 14 87.50 
 หมายเหต ุ  ผานเกณฑ = ประเมินผาน 50 %  ของคะแนนเต็มภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ  

  
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูสําเร็จการศึกษาผานมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช.  85.96%  ปวส.  86.77%   โดยเฉลี่ยอยู
ในเกณฑด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา 
                    ตอภายใน  1  ป 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจดัการเรียนการสอน โดยมุงใหผูเรียนเกดิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสามารถ
ในวิชาชพี มีคณุธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอน มุงใหผูเรียนปฏิบัติจริง มีการฝกงานในสถาน
ประกอบการ จัดการประกวด แขงขันทักษะทางวชิาการ วิชาชีพ เมื่อสําเร็จการศึกษา ผูเรียนสามารถประกอบ
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ผลการดําเนินงาน 
 ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ วิทยาลัยไดติดตามเก็บขอมูลการไดงานทํา 
และศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2550 โดยเก็บจากอาจารยที่ปรึกษา พบวาผูศึกษาตอภายใน 1 
ป จํานวน  คน คิดเปนรอยละ  ของจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น  คน 
ผูทํางานภายใน 1 ป จํานวน  คน คิดเปนรอยละ  ของจํานวนนกัเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น   คน 
ผูศึกษาตอภายใน 1 ป จํานวน  คน คิดเปนรอยละ  ของจาํนวนนักเรยีนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 
  คน 
ผูทํางานภายใน 1 ป จํานวน  คน คิดเปนรอยละ  ของจํานวนนกัเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น   คน 
 

ระดับปวช.3 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูติดตามได ศึกษาตอ จํานวน% ทํางาน จํานวน% 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 58 39 32 55.17 6 1.35 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซอมบํารุง (ชก.) 

84 74 67 79.76 6 7.04 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 15 7 5 33.33 2 13.33 
สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 

65 58 46 70.77 12 18.46 

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 

77 63 57 74.03 6 7.79 

 
 
 

ชาง
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชากอสราง 11 7 6 54.55 1 9.09 
สาขาบัญชี 105 90 79 75.24 10 9.52 
สาขาการขาย 83 70 63 75.90 5 6.02 
สาขาเลขานุการ 47 33 30 63.83 1 2.13 
สาขาคอมพิวเตอรธรุกิจ 49 43 37 75.51 5 10.20 

 
 

พณิชยการ 

รวม 594 484 422 71.04 54 9.09 



43 
 

 

ระดับปวส.2 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูติดตามได ศึกษาตอ จํานวน% ทํางาน จํานวน% 

สาขาวิชาเครื่องกล 30 24 8 26.67 15 50.00 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 34 30 12 35.29 16 47.06 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 14 8 3 21.43 4 28.57 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
(ติดตั้ง) 

22 19 5 22.73 14 63.64 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
(เครื่องเย็น) 

18 15 3 16.67 12 66.67 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
(คอมฯ) 

17 13 6 35.29 7 41.17 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
(โทรฯ) 

16 14 5 31.25 9 56.25 

 
 
 

ชาง
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาการกอสราง 15 11 7 46.67 4 26.67 
สาขาการบัญชี 20 17 9 45.00 7 35.00 
สาขาการตลาด 16 15 4 25.00 10 62.50 
สาขาคอมพิวเตอรธรุกิจ 21 19 13 61.90 6 28.57 
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

19 14 8 42.11 6 31.58 

 
 

พณิชยการ 

รวม 242 199 83 34.30 110 45.46 
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ตัวบงชี้ท่ี 9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม 
                   จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึง
ผูสําเร็จการศึกษาจะตองเปนคนเกง ดี และมีความสุข มีความรูทางวิชาการ มีทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการ
คิดวิเคราะห      มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     มีความสามารถทํางานเปนทีม    รวมทั้งมคีุณธรรม   จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาชีพ  วิชาการและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอยางสม่ําเสมอ มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาดูแลดานระเบียบ   วินัย   ความประพฤติ  จัดกิจกรรม
การเขาแถวเคารพธงชาติ ฟงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยมกีฎระเบียบในการปกครองนักเรยีน นกัศึกษา อีกทั้งมีครู อาจารยเอาใจใสในการดแูล 
แกไขความประพฤติของนักศึกษา และความเขมแข็งดานวิชาการ ผูสําเร็จการศึกษาจงึมีความรูความสามารถ
ในดานวิชาการ วิชาชีพ มีคณุสมบัติที่พึงประสงค ทําใหสถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่น และพึงพอใจตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 
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สรุปความพงึพอใจของสถานประกอบการ 
ท่ีมีตอการทํางานของผูจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 
ในการสํารวจขอมูล  มีสถานประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน  187  แหง  แบงความพึงพอใจในดาน
ตางๆ  ไดดังนี ้

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ลําดับ
ท่ี 

หัวขอประเมิน 

5 4 3 2 1 

คาเฉล่ีย 

1. การตรงตอเวลา 72 86 24 5 0 4.20 
2. ความขยันอดทน 75 83 21 8 0 4.20 
3. การมีมนุษยสัมพันธที่ด ี 58 85 40 4 0 4.05 
4. ความซื่อสัตย  สุจริต 87 65 33 2 0 4.27 
5. ความเชื่อมั่นในนตนเอง 62 74 41 10 0 4.01 
6. ความคิดริเร่ิงสรางสรรค 39 48 69 31 0 3.51 
7. การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน 64 85 38 0 0 4.14 
8. ความรับผิดชอบและการมีระเบียบวินยั 75 80 26 6 0 4.20 
9. การมีสัมมาคารวะ  ออนนอมถอมตน 60 93 26 8 0 4.10 
10. ความรูความสามารถในงานอาชีพที่ปฎิบัติ 88 80 19 0 0 4.37 
11. 

 
65 53 55 14 0 3.90 

12 

ความสามารถพิเศษ(ขับรถยนต,คอมพิวเตอร
,อ่ืนๆ)ภาษา ฯ..................................................... 
อ่ืนๆ....................................................................       

 
ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2551 
 จากผลการสํารวจพบวา  สถานประกอบการมีความพึงพอใจสูงสุดในดานความรูความสามารถใน
งานอาชีพที่ปฎิบัติ  ความซื่อสัตยสุจริต 
 มีความพอใจปานกลางในดานความตรงตอเวลา  ความขยันอดทน  ความรับผิดชอบและระเบยีบ
วินัย  การละเวนสิ่งเสพติด 
 ส่ิงที่ควรสงเสริมพัฒนาคือ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสามารถพิเศษ  และความคดิริเร่ิม
สรางสรรค 
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สรุปโดยรวม 
 สถานประกอบการใหความพึงพอใจตอความมีคุณธรรม  จริยธรรมกับผูจบการศึกษาคอนขางมาก  
โดยในดานความรูความสามารถทางทักษะเปนเหตุรอง และความรูพื้นฐานเปนลําดับสุดทายซึ่งในการพัฒนา
ตอไปนี้   สถานศึกษาควรเสริมความรูพื้นฐานใหแกนักศึกษาเพิ่มขึ้น   โดยเฉพาะความรู ในดาน
ภาษาตางประเทศที่มีความจําเปนเพิ่มขึ้นทุกวัน 
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มาตรฐานที่ 2   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 10   ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความตองการ 
                       ของตลาดแรงงาน 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดพฒันาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซ่ึงเนนการปฏิบัตงิานจริงในทกุสาขาวิชา โดย
ฝกงานในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม และออกฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทุกสาขาวิชา อีกทั้ง
จัดการเรียนการสอน โดยเนนการปฏิบัตจิริง พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสภาพ
ทองถ่ิน ความตองการของสถานประกอบการ โดยเชญิสถานประกอบการรวมพฒันาหลักสูตรใหม งาน
หลักสูตรรวมกับครูผูสอน แผนกวิชาจดัทําแผนการเรียนของผูเรียนแตละสาขาวิชาตลอดหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดจดัการเรียนการสอนจํานวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ.2545  ปรับปรุง  พ.ศ.2546  หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ.2546  ระดับ  ปวช.
แบงเปน 6  สาขาวิชา  ระดับ  ปวส. 8 สาขาวิชา  ทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาเปนหลังสูตรฐานสมรรถนะ  
และผูปกครองมีความพึงพอใจในหลักสูตร 
  

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช. ประจําปการศึกษา  2550 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) 

สาขาวิชา สาขางาน 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.)  

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) เครื่องมือกลและซอมบํารุง 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.)  

ไฟฟากําลัง สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ. ชอ.) 
 อิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาการกอสราง กอสราง 

 สถาปตยกรรม 

สาขาพาณิชยกรรม การบัญชี 
 การตลาด 
 เลขานุการ 
 การขาย 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวส. ประจําปการศึกษา  2550 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา สาขางาน 

สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกล 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เครื่องกล 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ เครื่องกล 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 
 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

 งานระบบโทรคมนาคม 

สาขาวิชาการกอสราง การกอสราง 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
 สาขาการตลาด 
 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
หมายเหต ุ  การประเมินผลการใชหลักสูตร 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถณะในระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โดยความ
รวมมือกับสถานประกอบการ  3  สาขาวิชาดวยกันคือ 
 1.  สาขาวิชากอสราง (เครื่องเรือนและตกแตงภายใน) ความรวมมือกับ  บริษัท  บางกอกเฟอรนิเทค  
จํากัด  ผลิตสินคาภายใตชื่อ Index  เฟอรนเิจอร 
 2.  สาขาวิชาโลหะการ (ตอเรือ) ดวยความรวมมือกับ  บริษทั  P.S.P  Marrin (พี.เอส.พี มารีน )  จาํกัด 
 3.  สาขาวิชาประมงทะเล  ดวยความรวมมอืกับ กรมประมง,พาณิชยนาวี   และบรษิัท  ศิริชัย  ไฟว
สตาร  ทูนาไลทเดชวนิเนอร  จํากัด   
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ตัวบงชี้ท่ี 11   ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                       ในการฝกทกัษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตาม  
                       ศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยกําหนดใหครู  จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย  ใหผูเรียนไดปฎิบัติจริง  
เรียนรูจากประสบการณตรง  วิทยาลัยสนับสนุนใหจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกคิด  วิเคราะห  วิจัย  โครงการ
จัดทําโครงงานการสอนวิชาชีพและพื้นฐานโดยภูมิปญญาทองถ่ิน  จัดการเรียนใหผูเรียนจัดทําโครงงาน  เชน  
โครงงานวิชาชีพ  โครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานภาษาไทย  โครงงานคณิตศาสตร  จัดแหลงเรียนรูจาก
ประสบการณตรง  ครูใชส่ือการเรียนรูที่เหมาะสม  วัดผลประเมินตามสภาพจริง  วิทยาลัยติดตามการจัดการ
เรียนการสอน  นิเทศการเรียนการสอน  นําผลการนิเทศและการประเมินผลการเรียนมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู 
 
ผลการดําเนินงาน 
 การประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยประเมนิความพึงพอใจของผูเรียน  
สุมตัวอยางจากผูเรียนทุกชัน้เรียน  ประเมนิครูเปนรายบคุคล ซ่ึงมีผลการประเมินดังนี้ 
 

สัมฤทธิ์ผล  
 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนของครูผูสอน  โดยเฉลี่ยรอยละ  80.40  อยูในระดับด ี  
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สรุปการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู 
ประจําปการศกึษา......./2550................ 

 
แผนการสอน แผนการสอน 

แผนกวิชา 
จํานวน
ครู 

จํานวน
วิชาที่
สอน 

1/2550 

จํานวน
วิชาที่
สอน

2/2550 

รวม จํานวน
วิชาที ่
สง

1/2550 

จํานวน
วิชาที ่
สง

2/2550 

รวม 
รอยละ หมายเหต ุ

1.แผนกวิชาเครื่องกล 16 65 46 111 65 46 111 100  
2.แผนกวิชาชางไฟฟา 10 31 47 78 31 43 74 94.87  
3.แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 16 54 57 111 54 53 107 96.40  
4.แผนกวิชาชางกอสราง 5 31 29 60 31 29 60 100  
5.แผนกวิชาเครื่องมือกล 10 45 45 90 45 43 88 97.78  
6.แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 8 32 35 67 32 35 67 100  
7.สาขาประมง 1 8 13 21 8 13 21 100  
8.แผนกพาณิชยการการขาย 7 27 26 53 27 26 53 100  
9.บัญชี 8 31 33 64 31 33 64 100  
10.เลขานุการ 4 8 10 18 8 10 18 100  
11.คอมพิวเตอรธุรกิจ 5 28 21 49 28 21 49 100  
12.แผนกวิชาสารสนเทศ 2 12 14 26 12 14 26 100  
13.แผนกวิชาพื้นฐาน 6 19 19 38 19 19 38 10  
14.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 26 99 86 185 99 86 185 100  
 123 490 481 971 490 471 961 98.97  
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สรุป จํานวนครูทั้งหมดในปการศึษา 2549..จํานวน.........123.......คน  จํานวนวิชาที่สอนรวม  971  วิชา 
 จํานวนรายวิชาที่ทําแผนการสอน...961.........รายวิชา  คิดเปนรอยละ.....98.97 
 แผนกวิชาที่มกีารจัดทําแผนการสอน  รอยละ  80 – 100  ของรายวิชาที่เปดสอนมี  14  แผนก 
 แผนกวิชาที่มกีารจัดทําแผนการสอน  รอยละ 70 - 79   ของรายวิชาที่เปดสอนมี  -  แผนก 
 แผนกวิชาที่มกีารจัดทําแผนการสอน  รอยละ  60 – 69  ของรายวิชาที่เปดสอนมี  -  แผนก 
 แผนกวิชาที่มกีารจัดทําแผนการสอน  รอยละ  50 – 59  ของรายวิชาที่เปดสอนมี  -  แผนก 

แผนกวิชาที่มกีารจัดทําแผนการสอน  รอยละ    0 – 49  ของรายวิชาที่เปดสอนมี  -  แผนก 
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ตัวบงชี้ท่ี 12  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนอยาง 
                      เหมาะสม 
 

วิธีดําเนินการ 
  
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณในการจัดหาวัสดุฝกของผูเรียนทั้งสิ้น         บาท คิดเปนรอยละ  
ของงบดําเนินการ ซ่ึงอยูในเกณฑ ด ี
 

บันทึกงบประมาณที่สถานศกึษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2550 

งบประมาณ 
แผนก 

ดําเนินการทั้งหมด จัดสรรใหแผนก 
รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.)  381,067 15.39 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.)  360,356 14.55 
สาขาวิชาโลหะการ (ชช.)  172,094 6.95 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.)  287,844 11.62 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.)  354,033 14.30 
สาขาวิชากอสราง(สาขางานกอสราง)  142,589 5.76 
สาขาวิชากอสราง(สาขางานสถาปตยกรรม)    
สาขาประมงทะเล  46,170 1.86 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  35,000 1.41 
สาขาการบัญชี    
สาขาการตลาด    
สาขาเลขานุการ  573,752 23.17 
สาขาการขาย    
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ    
ชางเทคนิคพื้นฐาน  123,341 4.98 
สามัญ-สัมพันธ    

รวม  2,476,246  
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ตัวบงชี้ท่ี 13   ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
วิธีดําเนินการ 
  
 
 
ผลการดําเนินการ 
  
 
 
 

บันทึกระบบคอมพิวเตอรในแตละแผนก ประจําปการศึกษา 2550 

จํานวน 
แผนก หองเรียน

คอม 
เคร่ืองคอมฯ
ตอหอง 

ผูเรียน 
ตอเคร่ือง 

จํานวนผูเรียน 
ถัวเฉล่ียตอหอง 

สาขาวิชาเครื่องกล  1 12 3.8 46 
สาขาวิชาเครื่องมือกล 2 8 4.7 38 
สาขาวิชาโลหะการ  - - - 28 
สาขาวิชาไฟฟา 1 23 1.56 36 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  2 10 3.5 36 
สาขาวิชาการกอสราง 1 8 2.75 22 
สาขาประมงทะเล - - - 20 
สาขาพาณิชยการ 2 28 1.43 40 

คาเฉล่ีย 2.99 29.5 

  
สัมฤทธิ์ผล 
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ตัวบงชี้ท่ี 14    ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน   อาคารประกอบหองเรียน  หองปฏิบัติการ  
                       ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ 
                       การเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 
 

วิธีการดําเนินการ 
 มีการจัดอาคารเรียนตามลักษณะสาขา  มีหองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติการมีหองเรียนแผนก
วิชาสามัญครบทุกหมวดวิชาการแตงตั้ง ในการดูแลรักษาปรับปรุงและพัฒนาหองเรียนไดอยางเหมาะสม  มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการดูแลทําใหเกิดประโยชนสูงสุด  นักเรียนมีความสุขในการเรยีน  มีหองสมดุและหอง
อินเตอรเน็ตที่เหมาะสม  
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 นักเรียนมีความพึงพอใจ  ในอาคารสถาน  30  งาน  ในระดับสูง 
 
 
 

สัมฤทธิ์ผล 
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ขอกําหนด  2.4 จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝกปฎิบัติการใหเหมาะสมกับสาขาวิชา 

 

• ความเหมาะสมในการจดัสถานที่เรียนและปฎิบัติการ 

     ความเหมาะ 

                 สม 

สาขา 

หอง 

เรียน 

หอง 

ปฎิบัติ
การ 

จํานวน 

เครื่อง 

มือ 

การบํารุง 

รักษา
เครื่องมือ 

ปายแสดง
ขั้นตอน
การใช 

สถานที่ 
จัดเก็บ 

วัสด ุ

ปายเตือน
ความ
ปลอดภัย 

อุปกรณ
ปองกัน
อคีภัย 

อุปกรณ
พยาบาล
เบื้องตน 

ชางกลโรงงาน 2.84 3.08 2.40 2.72 2.76 2.72 3.12 2.68 2.52 
ชางเชื่อม 3.35 3.30 3.10 3.15 3.35 3.30 3.35 3.50 3.35 
ชางอิเล็ก 3.78 3.59 3.41 3.41 3.63 3.47 3.78 3.78 3.28 
ชางยนต 3.00 3.40 3.32 3.20 3.08 3.40 3.12 3.76 3.04 
ชางไฟฟา 3.81 3.87 3.68 3.52 3.74 3.84 3.77 3.74 3.48 
พาณิชยการ 3.17 3.00 2.89 3.03 3.08 2.97 3.03 2.92 3.00 
ประมงทะเล 3.89 3.50 3.44 3.61 3.22 2.78 3.11 3.28 3.38 
ชางกอสราง 3.00 3.30 2.90 3.10 3.00 3.26 3.34 3.66 3.21 

  
 

 

• ระดับความเหมาะสม  1 – 5  
 
 

• หองสมุด 

• ส่ือที่หลากหลายของหองสมดุ 3.12  

• การสืบคนขอมูลจากหองสมุด 3.12  

• การใหบริการของหองสมุด 2.52  

• การใหบริการตอชุมชนของหองสมุด 2.40  
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• หอง  Internet 
   

• มีส่ือที่หลากหลาย 3.00  

• การสืบคนขอมูลจากหอง  Internet 3.16  

• การใหบริการของหองInternet 2.52  

• การใหบริการชุมชนของหองInternet 2.36  

 
 

• ศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 
   

• มีส่ือที่หลากหลาย 3.00  

• การสืบคนขอมูลของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 2.80  

• การใหบริการของศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 2.56  

• การใหบริการของศูนยการเรยีนรูดวยตนเองตอชุมชน 2.60  
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ตัวบงชี้ท่ี 15  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ 
                     การเรียนรูในสถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจัดการสิ่งแวดลอม   และสิ่งอํานวยความสะดวกระบบความปลอดภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดลอม โดยดูแลตกแตงอาคาร สถานที่ จัดทําโครงการ 5ส ดูแล สนามหญา ตนไม 
มุมพักผอนใหสะอาดมีระเบียบ สวยงาม ดูแล เครื่องอํานวยความสะดวกทั้งระบบไฟฟา ประปา สุขา โรง
อาหาร ใหอยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดใหมีถังขยะตามอาคาร มุมพักผอน ระบบความ
ปลอดภัย มีปายคําเตือน  ระบบสัญญาณเตือนภัย ปายแสดงขั้นตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณ อุปกรณปฐม
พยาบาลเบื้องตนในหองปฏิบัติการ มีการตรวจสภาพซอมแซม บํารุง วัสดุ อุปกรณสม่ําเสมอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูมีระบบความปลอดภัยทีด่ี ไมมอุีบัติเหตุ
เกิดขึ้น 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยาลัยไดปฏิบัติดังนี้    1. มปีายคําเตือนความปลอดภยั    2. มีอุปกรณปองกันอัคคีภยั  
3. มีระบบการจราจร    4. มีปายแสดงขั้นตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณ     5. มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ  
6. มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบือ้งตนในหองปฏิบัติการ    7. มีการตรวจสภาพ บํารุง รักษาเครื่องมือ  
ซ่ึงไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ปฏิบตัิ 7 ขอ 100% อยูในเกณฑ ด ี
 

บันทึกคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  ปการศึกษา 2550 

ระดับความเหมาะสม 

ปายแสดงเตือน 

ความปลอดภยั 
สัญญาณเตือนภัยและ
อุปกรณปองกนัอัคคีภยั 

ปายแสดงขั้นตอน 

การใชเคร่ืองจกัร 
แผนก 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

สาขาวิชาเครื่องกล 

(ชย.) 

 /    /     /     

สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง (ชก.) 

 /    /     /     

สาขาวิชาโลหะการ 
(ชช.) 

/     /     /     

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 

/     /     /     
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สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 

 
 

/ 

     
 

/ 

     
 

/ 

    

สาขาวิชากอสราง(สาขา
งานกอสราง) 

 /    /     /     

สาขาประมงทะเล  /     /     /    

สาขาการบัญชี  /     /     /    

สาขาการตลาด  /     /     /    

สาขาเลขานุการ   /   /     /     

สาขาการขาย   /   /      /    

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  /    /     /     

ชางเทคนิคพื้นฐาน /     /     /     

สามัญ-สัมพันธ  /     /     /    

เฉล่ีย 4 

28.6 

8 

57 

2 

14.3 

  10 

71.4 

4 

28.6 

   9 

64.3 

5 

35.7 

   

 

หมายเหต ุ    ใหเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของหวัหนาแผนก 
                     ซ่ึงระดับความเหมาะสมมี ดงันี้ 
  5 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  ดีมาก 
  4 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  ดี 
  3 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  นอย 
  1 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  นอยมาก 
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บันทึกคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  ปการศึกษา 2550 

ระดับความเหมาะสม 

สถานที่จัดเก็บ 

วัสดุ และอุปกรณ 
อุปกรณ 

ปฐมพยาบาลเบื้องตน 
การตรวจสภาพและ
บํารุงรักษาเครือ่งจักร 

แผนก 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

สาขาวิชาเครื่องกล 

(ชย.) 

/      /    /     

สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง (ชก.) 

/      /    /     

สาขาวิชาโลหะการ 
(ชช.) 

/       /    /    

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 

/      /    /     

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 

/      /    /     

สาขาวิชากอสราง /       /    /    

สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/       /    /    

สาขาประมงทะเล /       /    /    

สาขาการบัญชี /       /    /    

สาขาการตลาด  /      /    /    

สาขาเลขานุการ  /      /    /    

สาขาการขาย  /      /    /    

สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

/       /    /    

ชางเทคนิคพื้นฐาน /      /    /     

สามัญ-สัมพันธ  /      /    /    

เฉล่ีย 11 
73.3 

4 
26.7 

   3 
20 

11 
73.3 

1 
6.7 

  5 
33.3 

10 
66.7 
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หมายเหตุ ใหเขยีนเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของหวัหนา
แผนก ซ่ึงระดบัความเหมาะสมมี ดังนี้ 

  5 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  ดีมาก 
  4 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  ดี 
  3 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  นอย 
  1 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดบั  นอยมาก 
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ตัวบงชี้ท่ี 16   รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดสนับสนุนผูสอน และบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาชีพ เทคโนโลยี และ
การจัดการเรียนการสอน โดยสงไปอบรม สัมมนาที่จัดโดยตนสังกัด และองคกรอื่นๆ รวมทั้งสถาน
ประกอบการ และจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร เชน โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม
ปฏิบัติการ E-Book โครงการอบรมครูเครือขาย Intel การซอมคอมฯ  และติดตั้งโปรแกรม , การจัดการเรียน
การสอนบูรณาการ , ฯลฯ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังนําเจาหนาที่ไป
ศึกษาดูงานสถานศึกษาภาคเหนือ รวมทั้งศึกษาดูงานสถานประกอบการดานวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ครู อาจารยไดรับการพัฒนาในดานวิชาชีพตามสาขาวิชา / รายวิชาที่สอน และการพัฒนาดาน
กระบวนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถดานทักษะวิชาชีพ ดานเทคโนโลยี 
และดานการจัดการเรียนรู เพื่อใหสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสรมิการ
เรียนรูและทักษะวิชาชีพแกผูเรียนในแตละสาขาดังนี้  
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ครู อาจารย ไดรับการพัฒนาตนเอง โดยผานการอบรม สัมมนา 20 ช่ัวโมง  จํานวน  84  คน  
รอยละ 92.22  อยูในเกณฑ ด ี
 

บันทึกการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 

จํานวน 
แผนก 

ครู 
รวม 

รับการพัฒนา 
รวม 20 ชม./ป 

รอยละ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 13  13 100 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอม
บํารุง (ชก.) 

11  11 100 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 7  7 100 

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 

8  8 100 

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 

13  13 100 

สาขาวิชากอสราง 5  5 100 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  2 100 
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สาขาประมงทะเล 1  1 100 

สาขาการบัญชี 8  8 100 

สาขาเลขานุการ 5  5 100 
สาขาการขาย 6  6 100 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5  5 100 

ชางเทคนิคพื้นฐาน     

สามัญ-สัมพันธ 25  25 100 

รวม 109 - 109 100 

 
หมายเหต ุ    การพัฒนา หมายถึง การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

       สถานศึกษา การศึกษาดงูาน การทัศนศึกษา การศกึษาตอ ไมนอยกวา 20 ชม. ตอคนตอป 
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ตัวบงชี้ท่ี 17   จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก 
                       สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีดําเนินการ 
  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพอยางสม่าํเสมอ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
  

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา  2550 

แหลงทรัพยากกร ภายใน ภายนอก จํานวนครั้ง ปริมาณ 
1.เงินทุนการศกึษา  หนวยงาน 

ภาคเอกชน 
ปละ  1  คร้ัง 50,000  บาท 

2.บริจาควัสดุ อุปกรณ
คอมพิวเตอร 

 หนวยงาน 
ภาคเอกชน 

จํานวน  20  เครื่อง 
(ทอดผาปา) 

300,000 บาท 

3.สนับสนุนสถานที่ สถานศึกษาใหเชา
สถานที่เปนศูนย

การศึกษา 

 ปละ  3  ภาคเรยีน 800,000 – 
1,000,000  บาท 

4.ใหการสนับสนุน
บุคลากร 

วิทยากร,  
กรรมการ 

 12  คร้ัง  

5.รับการสนับสนุน 
บุคลกร 

 วิทยากร,  
กรรมการ 

8  คร้ัง  
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ตัวบงชี้ท่ี 18   จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาค ี
                      และระบบปกติ 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดติดตอประสานงาน  สรองความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ  ไดแก  การวางแผนความรวมมือและประสานงานกับสถานประกอบการ  
ดําเนินการตามแผน  ติดตาม  ประเมินผล  รวมแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  ชางอุตสาหกรรม  
นอกจากนี้วิทยาลัยยังไดประสานความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อสงผู เรียนภาคปกติเขาฝก
ประสบการณวิชาชีพ    แหง  โดยใชเวลา  1  ภาคเรียน  ทั้งระดับ  ปวช.  และ  ปวส.   
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 จํานวนสถานประกอบการที่สามารถรับนักเรียนและการฝกประสบการณวิชาชพีของนักเรียน – 
นักศึกษาไดอยางแนนอน  จาํนวน  407  แหง  ตลอดปการศึกษา  2550  โดยแบงออกเปน 
 ภาคเรียนที่  1  จํานวน  186  แหง 
 ภาคเรียนที่  2  จํานวน  221  แหง 
 

สัมฤทธิ์ผล 
1. จํานวนสถานประกอบการที่เขารวมคิดเปนรอยละ10 จากสถานประกอบการทั้งหมด 
2. จากปการศึกษา  2550  พบวา  จากจํานวนสถานประกอบการ  4,000  แหง  มีสถาน

ประกอบการที่เขารวม  จํานวน  407  แหง  คิดเปนรอยละ 10.18  ผานเกณฑที่กําหนด 
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แบบบันทึกจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2550 

จํานวนสถานประกอบการ 

ระบบทวิภาค ี ระบบปกต ิท่ี แผนก 

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 
1 สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 5 10 23 13 
2 สาขาวิชาเครื่องกลและซอมบํารุง (ชก.) 26 17 26 29 
3 สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 1 - 11 - 
4 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทอนิกส (ชฟ.) 13 15 - 20 
5 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทอนิกส (ชอ.) 9 3 7 21 
6 สาขาวิชากอสราง (สาขางานกอสราง) - - 11 10 
7 สาขาประมงทะเล 6 8 - - 
8 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 
9 สาขาการบัญชี - 40 - 44 
10 สาขาการตลาด - - - - 
11 สาขาเลขานุการ - 13 - 17 
12 สาขาการขาย - 16 - 373 
13 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ - 18 - 24 

รวมท้ังสิ้น 60 140 78 551 
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ตัวบงชี้ท่ี 19   จํานวนคน – ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภมูิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมใน                
                       การพัฒนาผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดเชิญผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงเปน
ผูเชี่ยวชาญที่เปนบุคคลภายนอก    มาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังไดนําผูเรียนไปศึกษา 
ดูงาน   ตามสถานประกอบการ  และชุมชน ทําใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณจริง 
ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สาขาตางๆ โดยตรง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ดังนี ้
สัมฤทธิ์ผล  
 ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และภูมิปญญาทองถ่ินใหความรูแกผูเรียนไมนอยกวา 1 คน 
ใน 2 ชั่วโมง ตอภาคการเรียน  ทุกสาขาวิชา  ซ่ึงในเกณฑ  
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แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวฒุ ิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  ของวิทยาลัย  เทคนิคสมุทรสาคร 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550 

สาขางาน จํานวนวิทยากร 
จํานวนชั่วโมง 
ท่ีใหความรู 

หนวยงานของวิทยากร 

เครื่องกล 1 3 บริษัท อีซูซุมอเตอร จํากัด 
 1 3 บริษัท โตโยตา สมุทรสาคร 

 1 8 บริษัท เอ.พี.ฮอนดา 

เครื่องมือกล 5 4 วิทยากรจาก สอศ. งานมหกรรมเทิดไท  
12 สิงหามหาราชินี 2550 

โลหะการ - - - 
ไฟฟากําลัง 1 3 สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงาน 
 1 3 บริษัทสยามไวเนอรี่ จํากัด 

 1 36 นายยพุากร จนัทรกระจาง  
(ประกอบอาชพีอิสระ) 

อิเล็กทรอนิกส 6 8 ฝายผลิตบริษัทฮิตาชิ คอนซูเมร 
โปรดักซ (ประเทศไทย) จํากัด 

ประมงทะเล 3 48 กรมประมง 
สามัญ-สัมพันธ 1 92 ครูพระสอนศิลธรรมในสถานศึกษา 
การบัญชี - - - 
การตลาด 2 6 คุณพฃวิชาญ แพงพิศาล 

คุณมะลิ กวินยาง 
(ประกอบอาชพีอิสระ) 

การเลขานุการ - - - 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 9 14 บริษัท ดีคอมพิวเตอร จํากัด 
การกอสราง - - - 
เทคโนโลยีสารสนนเทศ - - - 

รวม 32 228  
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แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวฒุ ิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  ของวิทยาลัย  เทคนิคสมุทรสาคร 

ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2550 

สาขางาน จํานวนวิทยากร 
จํานวนชั่วโมง 
ท่ีใหความรู 

หนวยงานของวิทยากร 

เครื่องกล - - - 
เครื่องมือกล 2 4 บริษัท ซี เอ็น ซี เลเซอรคัท จํากัด 
 4 3 บริษัท เอเพ็คพลาสติก จํากดั (มหาชน) 
โลหะการ - - - 
ไฟฟากําลัง 1 36 นายยพุากร จนัทรกระจาง 

(ประกอบอาชพีอิสระ) 
อิเล็กทรอนิกส - - - 
ประมงทะเล - - - 
สามัญ-สัมพันธ 1 92 ครูพระสอนศิลธรรมในสถานศึกษา 
การบัญชี - - - 
การตลาด - - - 
การเลขานุการ 3 6 คุณสุรีรัตน ตงมั่นคง 

คุณอทิตา สุวรรณพางกูล 
(ประกอบอาชพีอิสระ) 
นายธัญเทพ พมิพสังกุล 
รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา  
จังหวดัสมุทรสาคร 

คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - 
การกอสราง - - - 
เทคโนโลยีสารสนนเทศ - - - 

รวม 11 141  
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ตัวบงชี้ท่ี 20 อัตราสวนของผูสอนประจําทีม่ีคุณวุฒดิานวชิาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจัดผูสอนในรายวิชาตางๆ ตรงกับคุณวุฒิ ความชํานาญ และประสบการณ การรับ
บุคคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ไดตรวจสอบใหตรงตามความชํานาญและประสบการณ โดยในปการศึกษา 2550 
มีครูผูสอนที่เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ ครูพิเศษ ที่ทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ โดยจัดใหเพียงพอกับความตองการใหมากที่สุด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวชิา ดังตอไปนี ้
สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยาลัยไดจดัครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพทําการสอนในอัตราสวน 1: 38 อยูในเกณฑ พอใช 
 

แบบบันทึกอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน ประจําปการศึกษา 2550 

ผูสอนประจํา 
แผนก 

ครู 

จํานวน 
นักศึกษา 

อัตราสวน 

ชางยนต 13 454 1:35 

ชางกลโรงงาน และ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 

11 432 1:39 

ชางเชื่อมและโลหะแผน 7 203 1:29 
ชางไฟฟากําลัง 8 303 1:37 
ชางอิเล็กทรอนิกส 13 431 1:33 
ชางประมงทะเล 1 65 1:65 
ชางกอสราง และสถาปตย 5 137 1:27 
สารสนเทศ 2 34 1:17 
สาขาบัญชี 8 429 1:53 
สาขาเลขานุการ 5 172 1:34 
สาขาการขาย 6 325 1:54 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 237 1:47 

รวมท้ังหมด 84 3,222 1:38 

 
 
 



70 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี 21   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผ 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจัดครูผูสอนที่เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ  และครูพิเศษที่ทําสัญญาจางตอเนื่อง
ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  ทั้งสาขาวิชาชีพ  และครูผูสอนในคณะวิชาพื้นฐาน  ใหเพียงพอกับความตองการ 
สอดคลองกับจํานวนผูเรียนเพื่อใหสามารถดูแลผูเรียนไดทั่วถึง จัดการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ครูผูสอนที่เปนขาราชการ พนักงานของรฐั และครูพิเศษทั้งผูสอนดานวิชาชีพ และคณะวิชา
พื้นฐาน มีจํานวนครูตอผูเรียน ดังนี้ จํานวนผูเรียนทั้งหมด 2,361 คน  จํานวนครูผูสอนทั้งหมด 90 คน เฉลี่ย 
26 คน ตอ    ครู 1 คน 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียน  26  คน ตอครู 1 คน  ซ่ึงอยูในเกณฑ พอใช 
 

แบบบันทึกอัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน ประจําปการศึกษา 2550 

ผูสอนประจํา 
แผนก 

ครู 

จํานวน 
นักศึกษา 

อัตราสวน 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 13 454 1:35 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) 11 432 1:39 
สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 7 203 1:29 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 8 303 1:37 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 13 431 1:33 
สาขาวิชากอสราง 5 137 1:65 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 34 1:27 
สาขาประมงทะเล 1 65 1:65 
สาขาการบัญชี 8 429 1:53 
สาขาเลขานุการ 5 172 1:34 
สาขาการขาย 6 325 1:54 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 237 1:47 
สามัญ-สัมพันธ 25 - - 

รวมท้ังหมด 109 3,222 1:29 
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มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 22   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดแตงตั้งครูผูสอนใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารับผิดชอบ ดูแลผูเรียนอยางนอยคน 
ละ 1 หองเรียน  โดยอาจารยที่ปรึกษาจะทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนดานการเรียน   ความประพฤติ 
ประสานงานกับผูปกครองเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน      โดยครูอาจารยที่ปรึกษาจะพบผูเรียนทุกเชา 
เมื่อผูเรียนเขาแถวหนาเสาธงเพื่อตรวจการแตงกายใหถูกระเบียบ   ดูแลสอบถามทุกขสุข   เช็คชื่อเขาแถว ฟง
การอบรม     นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาจะพบผูเรียนเพื่อแจงขาวสาร      อบรมคุณธรรมอยางสม่ําเสมอ 
อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
ผลการดําเนินงาน 
 อาจารยที่ปรึกษาดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางสม่ําเสมอ อาจารยที่ปรึกษาทกุคนพบผูเรียนในความ
รับผิดชอบมากกวา 1 คร้ังตอสัปดาห หรือมากกวา 40 คร้ังตอป 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 อาจารยที่ปรึกษาพบผูเรียนมากกวา 1 คร้ัง ตอสัปดาห และมากกวา 40  คร้ังตอป  อยูในเกณฑ ด ี

แบบบันทึกจํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) 

สาขาวิชา สาขางาน ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
เครื่องกล ยานยนต 17 16 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล 17 16 
โลหะการ เชื่อมโลหะ 17 16 

ไฟฟากําลัง 17 16 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อิเล็กทรอนิกส 17 16 
การกอสราง กอสราง 17 16 
 สถาปตยกรรม 17 16 
สาขาประมงทะเล  17 16 
สาขาบัญชี  17 16 
สาขาการตลาด  17 16 
สาขาเลขานุการ      17 16 

สาขาการขาย      17 16 

สาขาคอมพิวเตอรธรุกิจ      17 16 

                                                   รวมทั้งหมด                                           221 208 
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แบบบันทึกจํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงู (ปวส.) 

สาขาวิชา สาขางาน ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต 17 16 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 17 16 

เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบํารงุรักษา 17 16 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชือ่มอุตสาหกรรม 17 16 

ติดตั้งไฟฟา 17 16 
ไฟฟากําลัง 

เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 17 16 

เทคนิคคอมพิวเตอร 17 16 
อิเล็กทรอนิกส 

อิเล็กทรอนิกสทั่วไป 17 16 

การกอสราง เทคนิคกอสราง 17 16 

สารสนเทศ  17 16 

สาขาบัญชี       17 16 

สาขาการขาย       17 16 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ       17 16 

                17 16 
                17 16 
                                                                                         รวมท้ังหมด            221 208 
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ตัวบงชี้ท่ี 23   จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจดัระบบดูแลผูเรียนอยางตอเนือ่ง โดยจัดตรวจสุขภาพ และสารเสพติดใหกับผูเรียน
ทั้งหมดในสถานศึกษา ครูอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาแผนก ดูแลตรวจสอบผูเรียนอยางเอาใจใส ตรวจสอบคัด
กรองผูเรียนในความรับผิดชอบเพื่อใหสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนปลอดจากยาเสพตดิ วทิยาลัยตรวจสุขภาพและสารเสพติด ปละ 1 คร้ัง ครบทุกคน 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนไดรับตรวจสารเสพติดทุกคน จํานวน 1 คร้ังตอป อยูในเกณฑ พอใช 

แบบบันทึกจํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน  ประจาํปการศึกษา 2550 

จํานวน 
แผนก 

นักศึกษา คร้ังท่ีตรวจสารฯ นศ. ท่ีรับการตรวจ 
สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) 454 1 439 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซอมบํารุง (ชก.) 

 
359 

 
1 

 
329 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) 203 1 170 
สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 

 
303 

 
1 

 
289 

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 

 
431 

 
1 

 
402 

สาขาวิชากอสราง 137 1 87 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 34 1 34 
สาขาประมงทะเล 65 1 36 
สาขาการบัญชี 429 1 410 
สาขาการตลาด 325 1 310 
สาขาเลขานุการ 172 1 155 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 237 1 221 

รวมท้ังหมด 3,222 1 2882 

 
หมายเหต ุ นักศึกษาที่ไมรับการตรวจเนื่องจากหยุดเรียนเปนเวลางาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 24   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ติดตามผูเรียนเมื่อขาดเรียน โดยอาจารยผูสอน 
จะบันทกึการเขาเรียนของผูเรียน หัวหนาชั้นจะนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและเซ็นชื่อ หากผูเรียนขาด
เกินกําหนดจะติดตอประสานงานกับผูปกครอง โดยผานงานทะเบยีนเพื่อติดตามผูเรียน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนที่มีปญหาเรื่องการเรยีน การเงนิ หรือปญหาอื่นๆ มักไดรับการดูแลเอาใจใสจากอาจารยที่
ปรึกษาในการประสานงานแกปญหาตางๆ ถึงแมครูผูสอนจะเอาใจใสติดตาม แตผูเรียนมักออกกลางคัน
ตลอดเวลา เนื่องจากไมมกีารคัดเลือกผูเรียนเขาเรยีน และผูเรียนบางสวนไมไดเรียนในสาขาที่ตองการอาจ
เรียนตามใจผูปกครอง หรือตามเพื่อน จึงทําใหผูเรียนออกกลางคันเสมอ ดังนี ้
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนออกกลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเขาระดับ ปวช. จํานวน  354  คน รอยละ  13.67  ระดับ ปวส.
จํานวน  28  รอยละ  6.43  ในภาพรวมออกกลางคันจํานวน 382  คน รอยละ  20.10  อยูในเกณฑ ด ี

แบบบันทึกผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา นักศึกษาที่เขาปการศึกษา 2550  ระดับ ปวช. 
นศ. คงเหลือสิ้นป ออกกลางคันป รอยละ 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน 
นศ.แรก
เขา 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 

เครื่องกล ยานยนต 351 136 106 74 28 3 4 7.977 0.85 1.14 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล 342 119 99 79 31 9 5 9.064 2.63 1.462 
โลหะการ เช่ือมโลหะ 161 78 41 18 21 3 0 13.04 1.86 0 

ไฟฟากําลัง 283 100 90 64 25 2 2 8.834 0.71 0.707 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อิเล็กทรอนิกส 350 148 87 85 21 5 4 6 1.43 1.143 
การกอสราง กอสราง 63 26 19 10 7 1 0 11.11 1.59 0 
 สถาปตย 55 23 17 11 3 0 1 5.455 0 1.818 
สาขาประมงทะเล ประมงทะเล 59 31 8 12 4 3 1 6.78 5.08 1.695 
สาขาสารสนเทศ            
พาณิชยกรรม สาขาบัญชี 408 133 117 26 24 18 0 5.882 4.41 0 
 สาขาการตลาด           
 สาขาเลขานุการ 183 53 58 47 19 2 4 10.38 1.09 2.186 
 สาขาการขาย 293 64 74 83 55 8 9 18.77 2.73 3.072 
 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 245 91 69 53 23 6 3 9.388 2.45 1.224 

รวมทั้งหมด 2,793 1,002 785 562 261 60 33 9.345 2.15 1.182 
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แบบบันทึกผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา นักศึกษาท่ีเขาปการศึกษา 2550 ระดับ ปวส. 
นศ. คงเหลือส้ิน

ป 
ออกกลางคันป รอยละ 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน 

นศ.แรก
เขา ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต 72 39 29  3 1  4.167 1.39  
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 73 39 29  3 2  4.11 2.74  
เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบํารงุรักษา           

เทคนิคโลหะ 
เทคนิคการเชือ่ม
อุตสาหกรรม 

33 19 14 
 

 2   0 0  

ติดตั้งไฟฟา 29 14 13  1   6.897 0  
ไฟฟากําลัง เครื่องทําความเย็น

และปรับอากาศ 
35 15 19     2.857 0  

เทคนิคคอมพิวเตอร 33 14 16  1 2  3.03 6.06  
อิเล็กทรอนิกส 

อิเล็กทรอนิกสทั่วไป 36 20 16     0 0  
การกอสราง เทคนิคกอสราง 14  14     0 0  
สาขาสารสนเทศ  34 13 17  4   11.76 0  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 19  19     0 0  

 สาขาการตลาด 35 14 13  8   22.86 0  

 
สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

22 
 

21   1  0 4.55  

รวมท้ังหมด 435 187 220  22 6  5.057 1.38  
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ตัวบงชี้ท่ี 25  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม 
                     ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยมกีารวางแผนจัดกจิกรรม/โครงการที่มีความหลากหลาย เพื่อพฒันาผูเรียนดานการ
เรียนรู รางกาย บุคลิกภาพ คณุธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 โครงการสงเสริมดานวิชาการ 

1. โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
2. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 2550 
3. โครงการจัดนทิรรศการทางวิชาการและการแสดงผลงานวิชาโครงการ 
4. โครงการฝกทักษะและแขงขันทักษะวิชาชพี 
5. โครงการเสริมทักษะภาษาไทย 
6. โครงการศึกษาดูงานและสัมมนารวมกับสถานประกอบการ 
7. โครงการประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ อธท ระดับภาคกลาง  
8. โครงการเยาวชนสูวิถีประชาธิปไตย 

รวม  8  โครงการ / กิจกรรม 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานยิมท่ีดีงาม รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ 
1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการจัดพธีิมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 
3. โครงการพัฒนากิจกรรมชมรมและสมาชิกองคการ 
4. โครงการเดินทางไกลและอยูคายพกัแรมลกูเสือวิสามัญ 
5. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายใน 
6. กิจกรรมพิธีทางศาสนา 

รวม   6   โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
 โครงการ / กิจกรรมที่วิทยาลยัจัดเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สงผลใหผูเรียน 
มีคุณภาพเปนคนเกง คนดแีละมีความสุข 
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สัมฤทธิ์ผล 
 โครงการสงเสริมดานวิชาการจํานวน 8 โครงการ / กิจกรรม โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม จํานวน 6 โครงการ / กิจกรรม รวม 14 โครงการ / กิจกรรม โครงการที่ดําเนินการสวน
ใหญมีการประเมินผลและนาํผลไปพัฒนาอยูในเกณฑ ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 26   จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี  
                      และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วิธีการดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดวางแผนและดําเนินการจดักิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อปลูกฝงให
ผูเรียนเหน็คุณคาสิ่งแวดลอม และสรางนิสัยในการอนุรักษส่ิงแวดลอม อีกทั้งวางแผนจัดกิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษวฒันธรรม ประเพณี และทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอดังนี ้
  

กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
1. โครงการจัดพธีิไหวครูประจาํป 2549 
2. โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา 

พระบรมราชินีนาถ 
3. โครงการประกวดมารยาทไทย 
4. โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

-   กิจกรรมตักบาตรวันแม      -   กิจกรรมตักบาตรวันขึน้ปใหม 
5.    โครงการถวายเทยีนพรรษา 

รวม   5   โครงการ / กิจกรรม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ครู อาจารยและผูเรียนรวมกจิกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม กิจกรรมอนุรักษวฒันธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ผูเรียนตระหนักถึงคุณคา วฒันธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
มากขึ้น 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 วางแผน ดําเนินกิจกรรม โครงการ กิจกรรม อนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวน 11 ครั้ง โครงการ
กิจกรรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 คร้ัง รวม 16 ครั้ง อยูใน
เกณฑ ดี 
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แบบบันทึกกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี  
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป 2550 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณ ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนก 

ช่ือกิจกรรม 
นศ.
รวม 

ช่ือกิจกรรม 
นศ.
รวม 

ช่ือกิจกรรม 
นศ.
รวม 

สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) ปลูกตนไม 10 วันเขาพรรษา 234 ไหวคร ู 353 

สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง (ชก.) 

จัดทําหองประชุม 24 วันเขาพรรษา 256 วันแม 284 

สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) ทาสีรั้ว 30 วันเขาพรรษา 68 ไหวคร ู 194 

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) 

จัดทําหองประชุม 29 วันเขาพรรษา 239 วันพอ 251 

สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ชอ.) 

ทาสีช้ัน 5 34 วันเขาพรรษา 325 วันพอ 301 

สาขาวิชากอสราง ทําความสะอาด 36 วันเขาพรรษา 124 วันพอ 53 

สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดบอรดอนรุักษ 34 วันเขาพรรษา 42 วันพอ 33 

สาขาประมงทะเล ทําความสะอาด 11 วันเขาพรรษา 19 วันพอ 6 

สาขาการบัญชี บูรณะหองเรียน 23 วันเขาพรรษา 169 วันพอ 390 

สาขาเลขานุการ บูรณะหองเรียน 57 วันเขาพรรษา 145 วันพอ 158 

สาขาการขาย บูรณะหองเรียน 7 วันเขาพรรษา 101 วันแม 237 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ บูรณะหองเรียน 15 วันเขาพรรษา 133 วันแม 203 

รวม  310  1,855  2,463 
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 27   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ 
                      พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม / โครงการ ฝกทักษะวิชาชีพเพือ่การประกอบอาชีพ 
                      ของประชาชน 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดวางแผน ดําเนนิกิจกรรม / โครงการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน องคกร หรือ
หนวยงานภายนอก เกีย่วกับการใหความรูทั้งความรูทางวิชาชีพ วิชาการและเทคโนโลยี โดยผานกจิกรรมการ
ฝกอบรม สอนทักษะอาชีพ สัมมนา งานบริการ เปนกรรมการทางวิชาการ และวิชาชพีอยางสม่ําเสมอ ดังนี ้
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดวางแผน จัดทําโครงการการใหบริการทางวชิาการแกชุมชน องคกรตางๆ ครบถวนตาม 
พันธกิจ ดําเนนิกิจกรรมตามแผนและตามการเชิญขององคกร หรือชุมชน โดยนําความรูที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและจากการศึกษาวิจยั  
 

สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยาลัยจัดกจิกรรมบริการแกชุมชนจํานวน    คร้ัง มีการบูรณาการเรียนการสอน  นาํผลงาน
สรางสรรคการวิจัยใหบริการแกชุมชน ซ่ึงอยูในเกณฑ ด ี
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รายงานการประเมิน 
ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพี 

จํานวนผูเขารวม 
(คน) 

งบท่ีใช 
(บาท) มี ไมมี 

หมายเหตุ 

1. โครงการมหกรรมสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อ
สรางรายได 
ณ วดับัณฑูรยสิงห 
29  กรกฎาคม  2550  15 วิชาชีพ 

516 59,600 /   

2 โครงการมหกรรมสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อ
สรางรายได 
ณ วดัสหกรณโฆสิตาราม 
5 สิงหาคม  2550  15 วิชาชีพ 

641 80,991.61 /   

3 โครงการฝกวิชาชีพระยะส้ันใหชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 
ณ วดักาหลง 8 ธันวาคม 2550 
ณ วดัใหญบานบอ 15 ธันวาคม 2550 

 
 

465 
866 

 
 

60,000 
 

 
 
/ 

  

4 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
12 – 19 เมษายน 2550 

รถยนต 20 คัน 10,000 /   

5 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
28 ธันวาคม 2550 – 3 มกราคม 2551 

รถยนต 180 คัน 39,500 /   

6 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
(11-17 เมษายน 2551) 
(21-21 มีนาคม 2551) 
(1-17 เมษายน 2551) 

 
รถยนต 35 คัน 
รถยนต 45 คัน 
รถยนต 80 คัน 

 
5,000 
5,600 

11,200 

 
/ 
/ 
/ 
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ตัวบงชี้ท่ี 28  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูใน 
                      การพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกจิกรรม / โครงการ ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ 
                      ของประชาชนตองบประมาณทั้งหมด 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพแกชุมชนสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของ
วิทยาลัย อยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณบริการชุมชน จํานวน       บาท 
 

สัมฤทธิ์ผล 
  
 
 
 
 
 

แบบบันทึกโครงการที่สถานศึกษาใหบริการประชาชน ประจําปการศึกษา 2550 

กิจกรรม/โครงการ 
สงเสริมความรู 

ในการพัฒนาชุมชน 
ฝกทักษะวิชาชีพ 

เพื่อการประกอบอาชีพ 
งบประมาณ 

รอยละตอ
งบประมาณ
ท้ังหมด 

1.อาชีวเพื่อแกปญหา   
ความยากจน 

 
/ 

 
/ 

 
120,999.64 

 

2.ความรวมมอืเพื่อ
ผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานอาชีวะ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

94,099.91 

 

3.จัดการองคความรู
ในการสราง
ผูประกอบการ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

111,589.23 

 

4.จัดตั้งศูนยบมเพาะ / /    13,000  
รวม         339,688.78  
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวจิัย 
ตัวบงชี้ท่ี 29   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงการที่นําไปใชประโยชนในการพฒันาการ 
                       เรียนการสอน ประกอบอาชพีและ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซึ่งนาํไปสู 
                       การแขงขันในระดับชาต ิ
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดสงเสริม สนับสนุนใหครู อาจารยมีความรู ความสามารถในการจัดทาํนวัตกรรม 
โครงงาน งานวิจัยในชัน้เรียน วิจยัสถาบัน การประเมินผล โดยจัดอบรมอยางตอเนือ่ง ในปการศกึษา 2548-
2550 จัดอบรม การวิจยัแผนเดียว และการนําเสนอผลงาน วจิัยแผนเดียว จัดอบรมการจัดทําสื่อการเรียนการ
สอน อบรมการจัดการเรียนการสอนสรางพลังความคิด Intel การจัดทําสือ่ E-Book  
 

ผลการดําเนินงาน 
 ครู อาจารย และผูเรียนสามารถจัดทําผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ซ่ึง
สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน   การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน    ประเทศและนําไปสู
การแขงขันไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงมีผลงานของครู และผูเรียนแยกตามสาขาดังนี้ 
 

แบบบันทึกผลงานของครู ประจําปการศึกษา 2550 

จํานวนผลงาน 
แผนก 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 
สาขาวิชาเครื่องกล (ชย.) - - 1 - 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (ชก.) - - - - 
สาขาวิชาโลหะการ (ชช.) - - 17 - 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชฟ.) - - 1 - 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ชอ.) - - - - 
สาขาวิชากอสราง - - - - 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 
สาขาประมงทะเล - - - - 
สาขาการบัญชี - - 10 - 
สาขาการตลาด - - 3 - 
สาขาเลขานุการ - - 3 - 
สาขาคอมพิวเตอรธรุกิจ - - 1 - 
ชางเทคนิคพื้นฐาน - - - - 
สามัญ-สัมพันธ - - 13 - 

รวม - - 49 - 
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แบบบันทึกผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวช.  ประจําปการศึกษา 2550 

จํานวนผลงาน 
สาขาวิชา สาขางาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 
เครื่องกล ยานยนต 2 14 - - 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล - 17 - - 
โลหะการ เช่ือมโลหะ - 7 - - 

ไฟฟากําลัง 2 10 - - 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อิเล็กทรอนิกส 6 20 - - 
การกอสราง กอสราง 1 1 - - 
พณิชยการ สาขาบัญชี 1 - - 22 
 สาขาการตลาด - - - 14 
 สาขาเลขานุการ - - - 5 
 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 8 - - 1 

รวมทั้งหมด 20 69 - 42 

 
แบบบันทึกผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวส.  ประจําปการศึกษา 2550 

จํานวนผลงาน 
สาขาวิชา สาขางาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต 3 1 - - 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล - 4 - - 
เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม - 4 - - 

ไฟฟากําลัง 
ติดต้ังไฟฟาและครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

2 
 

5 
 

- 
 

- 
 

อิเล็กทรอนิกส 
ระบบโทรคมนาคมและเทคนิค
คอมพิวเตอร 

- 
7 - - 

สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 
- - - 

 
บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี - - - 3 
 สาขาการตลาด - - - 4 
 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 - - - 

รวมทั้งหมด 15 21 - 7 
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สัมฤทธิ์ผล 
 ครูผูสอนและผูเรียนมีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน 
  ระดับชั้น ปวช.  1  เร่ือง / ภาคเรียน ครบทุกสาขาวิชา 
  ระดับชั้น ปวส.  4  เร่ือง / ภาคเรียน ครบทุกสาขาวิชา 
 อยูในเกณฑ ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 30   รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพร นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั 
                       และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยใหการสนับสนุนครู อาจารย และผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
และโครงงาน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดังนี ้
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดทําผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงานอยางพอเพียง 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 งบประมาณสนับสนุน จํานวน  254,910.50  บาท คิดเปน 0.29% ของงบดําเนินการ อยูในเกณฑ 
พอใช 
 

แบบบันทึกงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรผลงาน ประจําป 2550 
ชื่อนวัตกรรม งปม. ช่ือส่ิงประดิษฐ งปม. ช่ืองานวิจยั งปม. ช่ือโครงงาน งปม. 

  เครื่องเสียบลูกชิ้น 35,000     
  ตูเชื่อมประหยดัไฟ 16,000     
  จักรยานออกกาํลัง

กายดวยไฟฟา 
16,000     

  เครื่องลางหอยแครง 35,000     
        
        
        
        
        

รวม 
 
 

รวม 102,000 รวม 
 

รวม 
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ตัวบงชี้ท่ี 31   จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ      งานวิจยั 
   และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจัดการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  เกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และ
โครงงาน  ในรูปแบบตางๆ  ดังนี้  ตีพิมพวารสารของวิทยาลัย  ซ่ึงเผยแพรไปยังชุมชน  และสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ        หนวยงาน    สถานศึกษาในชุมชน      

ผลการดําเนินงาน 
  
 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผลงานไดรับการเผยแพรและไดนําไปใชประโยชนในระดับทองถ่ิน และนําใชประโยชนใน
สถานศึกษา   
 

จํานวนผลงาน ระดับปวช. 
สาขางาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จํานวนผลงานที่

ไดรับเผยแพร 
ยานยนต 2 14 - - 16 
เครื่องมือกล - 17 - - 17 
เชื่อมโลหะ - 7 - - 7 
ไฟฟากําลัง 2 10 - - 12 
อิเล็กทรอนิกส 6 20 - - 26 
กอสราง 1 1 - - 2 
สาขาบัญชี 1 - - 22 23 
สาขาการตลาด - - - 14 14 
สาขาเลขานุการ - - - 5 5 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 8 - - 1 9 
 20 69 - 42 131 
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จํานวนผลงาน ระดับปวส. 
สาขางาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จํานวนผลงานที่

ไดรับเผยแพร 
เทคนิคยานยนต - 5 - - 5 
เครื่องมือกล - 0 - - - 
เทคนิคการเชือ่ม
อุตสาหกรรม 

- 
4 - - 4 

ติดตั้งไฟฟาและครื่องทํา
ความเยน็และปรับอากาศ 

2 
 

5 
 

- 
 

- 
 

7 

ระบบโทรคมนาคมและ
เทคนิคคอมพิวเตอร 

- 
7 - - 7 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 
- - - 

 
5 

สาขาบัญชี - - - 3 3 
สาขาการตลาด - - - 4 4 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 - - - 5 
 12 21 - 7 40 
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 32   ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร และ 
                       การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนดังนี้ 1. ไดผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคคลภายนอกรวมในการจัดการศึกษา โดยขออนุเคราะหงบประมาณจากจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา ตามกรอบการปฏิรูปราชการ โดยใชเครื่องมือ 
Balanced Scorecard  โดยบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
และตัวบงชี้ระดับวิทยาลัย ระดับฝาย และระดับบุคคล  2. มีโครงสรางในการปฏิบัติงานชัดเจนมีระบบ
มอบหมายงานตามลําดับ มีการกระจายอํานาจการทํางาน 3. สถานศึกษาเปนผูกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย 
ทิศทางวางแผนจัดการศึกษาดวยตนเอง     โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ    BSC 
 4. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตนเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานตาม
ความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา  5. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากร
ภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ  6. ความตอเนื่อง
และหลากหลาย สามารถปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ได  7. การพัฒนาตนเองทั้ง
พัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาม เพื่อพัฒนาไปสูองคกรเรียนรู วิทยาลัย
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 8. การตรวจสอบและถวงดุลโดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มี
หนวยงานตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยมีงาน
ตรวจสอบภายใน งานประกันคุณภาพเพื่อกํากับติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยโดยผูบริหาร ทั้ง 4 คน เปนผูมีภาวะผูนํา มวีิสัยทัศน บริหารงานสอดคลองตาม
แผนพัฒนาและยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยาลัยโดยผูบริหารดําเนินการบริหารสถานศึกษาตามกระบวนการทั้ง 8 ขอ ซ่ึงอยูในเกณฑ ด ี
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา 
 2.  การใชสถานศึกษาเปนศนูยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัด
การศึกษาของตนเอง 
 3.  การมีสวนรวมและการใหความรวมมอืของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหารการตัดสินใจ
และการจดัการศึกษา 
 4.  การพึ่งตนเองที่เนนใหสถานศึกษามีระบบบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่การรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา 
 5.  การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบคุลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความ
รวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ 
 6.  ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง 
และหลากหลาย 
 7.  การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชพี พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ
พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 
 8.  การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกดักําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และมีหนวยงาน
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตัวบงชี้ท่ี 33   รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชพีไดอยาง 
                       ถูกตองเหมาะสม   
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยมีการมอบหมายหนาที่หัวหนาคณะ หัวหนาแผนก รองฯฝายสงเสริมการศึกษา หัวหนา
งานบุคลากรเพื่อมีหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษา แกปญหาเกี่ยวกับบุคลากร มีการประชุมบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
เพื่อแจงนโยบาย สรางความเขาใจอันดีตอกัน พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม รวมโครงการพรอมกับ
ผูเรียน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางเครงครัด ครูมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูทุกคน 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 จากการประเมนิ พบวาครูมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทุกคน 100% ซ่ึงอยูในเกณฑ 
ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 34  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจดัการความรูของสถานศึกษา 
 

วิธีการดําเนินการ 
 1. วิทยาลัยไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาคือ งานศูนยขอมูล              
2. ดําเนินการจดัเก็บขอมูลพืน้ฐานทั้งหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน  3. มีการปรับปรุง 
พัฒนาขอมูลใหทันสมัยเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจดัการความรูของ
สถานศึกษาเพือ่พัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   4. มีระบบฐานขอมูลที่ทํางาน ประสานกนัเปน
เครือขาย   5. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจดัการขอมูล 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดดําเนินการจดัการสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องพรอมใชในการพัฒนา
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยาลัยปฏิบตัิตามระบบการจัดการสารสนเทศครบทั้ง  5  ขอ ซ่ึงอยูในเกณฑ ด ี
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตดัสินใจที่เปนปจจุบัน 
 2.  มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ 
 3.  มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกนัเปนเครือขายของสถานศึกษา 
 4.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 
 5.  มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ง 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑ 
การประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

1.รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

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

94.60% 
ระดับดี 

/  -งานทะเบียน 24-28 มี.ค.50 

2.รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และ คณิตศาสตรมา
ใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบ 

-แบบบันทึก 
-แบบสรุป 

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

64.2% 
ระดับพอใช 

/  -งานทะเบียน 
-ครูผูสอน 
-ผูรับผิดชอบ 

1 ปการศึกษา 

3.รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการ
ใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การ
อาน การเขียน และการสนทนา 
ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ 

-แบบบันทึก 
-แบบสรุป 

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

71.38% 
ระดับพอใช 

/  -งานทะเบียน 
-ครูประจําวิชา 

1 ปการศึกษา 

4.รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถใชความรูและโนโล
ยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 

-แบบบันทึก 
-แบบสรุป 
-
แบบสอบถา
ม 

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

77.78% 
ระดับดี 

/  -งานทะเบียน 
-ครูผูสอน 

1 ปการศึกษา 

5.รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
 

-แบบสํารวจ
ความ
ประพฤติ 
-แบบสํารวจ
ผูเรียน 

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

92.05% 
ระดับดี 

/  -ครูที่ปรึกษา 
-นักเรียน 
-ครูประจําวิชา 

1 ปการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑ 
การประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

6.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

-แบบบันทึก 
 

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

68.11% 
ระดับพอใช 

/  -งาน
ทะเบียน 

1 ปการศึกษา 

7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

-แบบบันทึก 
-แบบสรุป 

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

90.32% 
ระดับดี 

/  -แผนกวิชา 
-งาน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

1 ปการศึกษา 

8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา
ตอภายใน 1 ป 

-แบบบันทึก ดี = >59% 
พอใช = 50-59% 
ปรับปรุง =<50% 

100% 
ระดับดี 

/  -ครูที่
ปรึกษา 
-งานแนะ
แนว 

1 ปการศึกษา 

9.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่
พึงประสงคดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

-
แบบสอบถาม 

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

ระดับ
คะแนน 4 
ระดับดี 

 

/  -ครูที่
ปรึกษา 
-งานแนะ
แนว 
-แผนกวิชา 

1 ปการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑ 
การประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

10.ระดับคุณภาพของหลักสูตร
สมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาความ     ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = >79% 
พอใช = 75-79% 
ปรับปรุง = < 
75% 

90% 
ระดับดี 

/  -งานพัฒนา 1 ปการศึกษา 

11.ระดับคุณภาพของการจัดการ
เรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะ
วิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็ม
ศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการ
สอน 

-แบบสอบถาม ดี = >74% 
พอใช = 60-74% 
ปรับปรุง = < 
60% 

90.54% 
ระดับดี 

/  -นักเรียน
นักศึกษา 
-ครูผูสอน 

1 ปการศึกษา 

12.รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สํา
หรบการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม 

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

11.82% 
ระดับพอใช 

/  -งานการเงิน/
บัญชี 

1 ปการศึกษา 

13.ระดับความเหมาะสมและเพียงพอ
ของระบบคอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา 

-บันทึกการใช 
-ตารางสอนใช
หองคอมฯ 

ดี = 1 คน:1 เครื่อง 
พอใช = 2 คน : 1
เครื่อง 
ปรับปรุง = >3 
คน:1 เครื่อง 
(ผูเรียน : 
คอมพิวเตอร) 

1 คน:1
เครื่อง 
ระดับดี 

/  -งานพัฒนา 1 ปการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑ 
การประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

14.ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการโรง
ฝกงาน พ้ืนที่ฝก ปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน ที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

-แบบสอบถาม ดี = >อยาง
นอย2/3 
พอใช = ผาน 
1 พอใช 
ปรับปรุง = 3 

องคประกอ
บที่  1,2 ดี
องคประกอ
บที่ 3 พอใช 
ระดับดี 

/  -จากแผนก
วิชา 
-จากบันทึก
การ 
ใชหลังเรียน 

1 ปการศึกษา 

15.ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สถานศึกษา 

-แบบสํารวจ ดี = >70% 
พอใช= 60-
70% 
ปรับปรุง 
=<60% 

60% 
ระดับพอใช 

/  -แผนกวิชา 1 ปการศึกษา 

16.รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ 

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

100% 
ระดับดี 

/  -งานบุคลากร 
-งานพัฒนาฯ 

1 ปการศึกษา 

17.จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-แบบสํารวจ ดี = >19 ครั้ง 
พอใช =15-19 
ครั้ง 
ปรับปรุง = 
<15 ครั้ง 

20 ครั้ง 
ระดับดี 

/  -แผนกวิชา 
-บุคลากร 
-ครูผูสอน 

1 ปการศึกษา 

18.จํานวนสถานประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

-แบบสํารวจ ดี = >14 แหง 
พอใช =10-14 
แหง 
ปรับปรุง = 
<10 แหง 

18 แหง 
ระดับดี 

/  -งานความ
รวมมือ 
-แผนกวิชา 

1 ปการศึกษา 

19.จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

-แบบสํารวจ ดี = >89% 
พอใช = 75-
89% 
ปรับปรุง = 
<75% 

100% 
ระดับดี 

/  -บันทึก
รายงานเขา
รวมกับ 
สถาน
ประกอบการ 

1 ปการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑ 
การประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

20.อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุติ 
วิชาชีพตอนักศึกษาในแตละสาขาวิชา 

-แบบสํารวจ ดี = >89% 
พอใช = 75-
89% 
ปรับปรุง = < 
75% 

100% 
ระดับดี 

/  -บุคลากร 
-งาน
ทะเบียน 

1 ปการศึกษา 

21.อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน -แบบบันทึก ดี = < ครู 1:นร. 
< 25 
พอใช = ครู 1: 
นร. 25 - 30 
ปรับปรุง = ครู 
1:นร. >30 

ครู 1: นร. 
15 ระดับดี 

/  -บุคลากร 
-งาน
ทะเบียน 

1 ปการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

22.จํานวนครั้งของการจัด
ใหผูเรียนพบอาจารยที่
ปรึกษา 

-แบบสํารวจ ดี = > 25ครั้ง/ป 
พอใช = 20- 25 ครั้ง/ป 
ปรับปรุง = < 20 ครั้ง/ป 

ระดับดี 
39 ครั้ง/ป 

/  -แบบบันทึก
การพบครูที่
ปรึกษา 
-งานแนะแนว 

14 พ.ค.50 -
15 ก.พ. 51 

23.จํานวนครั้งของการ
จัดบริการ ตรวจสอบสาร
เสพติดใหกับผูเรียน 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 
ขอมูล 

ดี = > 90% 
พอใช = 80- 90% 
ปรับปรุง = < 80% 

ระดับดี 
รอยละ91.74 

/  -งานปกครอง 29 ม.ค. 51 

24.รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรก
เขา 

-แบบสํารวจ ดี = < 31% 
พอใช = 31- 40% 
ปรับปรุง = > 40% 

ระดับดี 
รอยละ24.85 

/  -งานทะเบียน 14 พ.ค. 50 – 
15 ก.พ. 51 

25.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ 

-แบบสํารวจ ดี = > 80% 
พอใช =  75- 80% 
ปรับปรุง = < 75% 

ครบ 3 
ประเภท 

( 19 โครงการ) 
ระดับดี 

คิดเปนรอยละ
100 

/  -งานกิจกรรม 
 

14 พ.ค. 50 – 
15 ก.พ.51 

26.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่สงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 

-แบบสํารวจ ดี = > 80% 
พอใช = 75- 80% 
ปรับปรุง = < 75% 

ครบ 2 
ประเภท 

( 8 โครงการ)
ระดับดีคิด
เปนรอยละ 

100 

/  -งานกิจกรรม 14 พ.ค. 50 – 
15 ก.พ.51 
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลง
ขอมูล 

ชวงเวลาการ
ประเมิน 

27.จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

-แบบสํารวจ ดี = >12 กิจกรรม/
โครงการ 
พอใช = 10-12
กิจกรรม/ 
โครงการ 
ปรับปรุง = < 10 
กิจกรรม/โครงการ 

30โครงการ
ระดับดี 
ผลการ
ประเมิน

โครงการอยู
ในระดับ
มาก 

/  -งาน
บริกา
ร
วิชาชี
พ 

16 พ.ค. 50  -
31 มี.ค.51 

28.จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตอ
งบประมาณทั้งหมด 

-แบบสํารวจ ดี = > 0.20% 
พอใช = 0.11- 
0.20% 
ปรับปรุง = <  
0.11% 

รอยละ 
29.56 
ระดับดี 

/  -งาน
บริกา
ร
วิชาชี
พ 

1 เม.ย. 50 – 
31 มี.ค. 51 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑ 
การประเมิน 

ผล 
การประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

29.จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบ
วิชาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการ
แขงขันในระดับชาติ 

-แบบสํารวจ ดี = > 80% 
พอใช = 75- 80% 
ปรับปรุง = < 75% 

รอยละ 100 
ระดับดี 

/  -งานวิจัย 20 ต.ค. 50 -
16 มี.ค. 51 

30.รอยละของงบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ
งบประมาณทั้งหมด 

-แบบสํารวจ ดี = >1.00% 
พอใช = 0.50-
1.00% 
ปรับปรุง = <  
0.50% 

1.66% 
ระดับดี 

/  -งานแผนฯ 20 ต.ค. 50 -
16 มี.ค. 51 

31.จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

-แบบสํารวจ ดี = > 4 ครั้ง 
พอใช = 3-4 ครั้ง 
ปรับปรุง = < 3 ครั้ง 

11 ครั้ง 
ระดับดี 

/  -งาน
สารสนเทศ 

20 ต.ค. 50 -
16 มี.ค. 51 
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 

ผลการตัดสิน 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ผาน ปรับปรุง 

แหลงขอมูล 
ชวงเวลาการ
ประเมิน 

32.ระดับคุณภาพการบริหารของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
หรือแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวย
ความโปรงใสตรวจสอบได 

-แบบสํารวจ ดี = > 6 ขอ 
พอใช = 5-6 ขอ 
ปรับปรุง = < 5 ขอ 

8 ขอ 
ระดับดี 

/  -บุคลากร 
 

14 พ.ค. 50 – 
19 มี.ค. 51 

33.รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

-แบบสํารวจ ดี = >90% 
พอใช = 85-90% 
ปรับปรุง = < 85% 

รอยละ 100 
ระดับดี 

/  -บุคลากร 
 

14 พ.ค. 50 – 
19 มี.ค. 51 

34.ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษา 

-แบบสํารวจ ดี = >1-5 ขอ 
พอใช = 1-3 ขอ 
ปรับปรุง = 1-2 ขอ 

ปฏิบัติครบ 
5 ขอ 
ระดับดี 

/  -งาน
สารสนเทศ 

14 พ.ค. 50 – 
19 มี.ค. 51 
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