
   

 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self – Assessment Report : SAR) 
ประจาํปการศึกษา  2552 

 
 

 
 

วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา  กระทรวงศึกษาธกิาร 
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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 

  ทิศตะวนัตกตดิถนนเจษฎา 

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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11..3 3 ประวัติวทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาครประวัติวทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนชางไมสมุทรสาคร เร่ิมเปดทําการสอนตั้งแต วันที่ 
17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481    โดยเริ่มเปดสอนในรายวิชาชางไมกอสราง ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการ
ชางสมุทรสาคร   โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร   และไดรับการยกฐานะขึ้นเปน  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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 รับนักเรียนที่
จบชั้นประถมปที่ 4 ทั้งที่อยูประจําและไปกลับ 

ปการศึกษา 2495-2501 เปดขยายทําการสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ป  
 รับนักเรียนทีจ่บชั้นอาชีวศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียน 

ปการศึกษา 2502 เปดสอนหลักสูตรเปน 3 ชั้นป 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.) ระบบทวิภาคี แผนกชาง
ยนต แผนกชางเทคนิคการผลิต แผนกชางไฟฟากําลัง แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 
แผนกการบัญชี แผนกการตลาด 
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ปการศึกษา 2545  เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน 
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 
ปการศึกษา 2552               สาขาประมงทะเลเปลี่ยนการเรยีนอยูกับวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
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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(ปจจุบนัเปนสาขาของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร) 
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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วิสัยทัศนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

วิสัยทัศน 
จัดการศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึง  มีคุณภาพ  ไดมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ  มีทักษะความชํานาญในวิชาชีพ  กาวทันเทคโนโลยี 

ไดมาตรฐาน  และมีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคม 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  อันพึงประสงค  อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม

อยางมีความสุข 
3. ประสานความรวมมือกับชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ  ความชํานาญ  และมีคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงาม  สามารถดํารงชีวิต  

อยูในสังคมอยางมีความสุข 
2. จัดการศึกษาดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดมาตรฐาน 
3. สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและสถานประกอบการในการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. จัดการศึกษาใหสอดคลองระบบประกันคุณภาพ 
5. จัดการเรียนการสอนและการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 
พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพสรางผูประกอบการใหมที่มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม   
จริยธรรม 

2. ใหบริการชุมชนไดมาตรฐาน 
3. พัฒนาการวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
4. ผลิตนักเทคโนโลยีในระดบัปริญญาตรี 
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เปาหมายการพัฒนา 

1.  มุงเนนผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาชีพ  ระดับ  ปวช .  และ  ปวส .  ประเภทชาง
อุตสาหกรรมและประเภทพณิชยกรรม  สูตลาดแรงงานและสังคม 

2.  พัฒนาการจัดการศึกษาวชิาชีพใหไดมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  พัฒนานักศกึษาใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  บริการทางการศึกษาใหกบัสังคมชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
5.  รวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในทองถ่ิน และสงเสริมการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 
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   ปรัชญาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมั่นฝกฝมือ 
ยึดถือคุณธรรม 
สัมพันธชุมชน 
คิดคนเทคโนโลยี 

 

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนคิปรัชญาวิทยาลัยเทคนคิ
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1.4 สภาพปจจุบัน 
         จํานวนนักเรียน  ครู  บุคลากร  อาคาร  สถานที่ 

ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 

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

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เอก โท ตรี 

ป.ตรี 

1.ผูบริหาร 5 0 5     2   3     4 1   

รวมผูบริหาร 5 0 5                     

2.ขาราชการครูผูสอน                           

สาขาวิชาเครื่องกล 14   14     8         3 5   

ครูผูชวยสาขาวิชาเครื่องกล 1   1                 1   

สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ 7   7     7         2 5   

ครูผูชวยสาขาวิชาเครื่องมือกลฯ 1   1                 1   

สาขาวิชาโลหะการ 5   5     5           5   

สาขางานไฟฟากําลัง 5   5     5           5   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 8 2 10 1 1 7 1       2 8   

สาขางานกอสราง 4 0 4     4         2 2   

สาขางานสถาปตยกรรม 1   1 1               1   

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1 16 17   2 1 13   1   5 12   

ครูผูชวยพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ   2 2                 2   

กลุมวิชาเทคนิคพื้นฐาน 5   5     4   1       5   

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 4 11 15 1   1 7 2 4   5 10   

ครูผูชวยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ   2 2                 2   

แผนกวิชาประมงทะเล 1   1     1           1   

ครูผูชวยประมงทะเล   1 1                 1   

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 3     2 1       1 2   

รวมขาราชการครูผูสอน 59 35 94                     

3.ขาราชการพลเรือน                           

เจาหนาที่พนักงานฯ 5   1 1                 1   

เจาหนาที่ธุรการ 5 1   1                 1   

เจาหนาที่ธุรการ 5                           

รวมขาราชการพลเรือน 1 1 2                     
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ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตอ) 
จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 

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

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เอก โท ตรี 

ป.ตรี 

4.ลูกจางประจํา                           

หัวหนาหมวดสถานที่ 1   1                   1 

หัวหนาหมวดรถยนต                           

ผูชวยชางไมขยายแบบ 3   3                   3 

พนักงานพัสดุ ช้ัน  3   1 1                 1   

พนักงานขับรถยนต  2   2                   2 

ยาม 1   1                   1 

คนงาน   3 3                   3 

นักการภารโรง   1 1                   1 

รวมลูกจางประจํา 7 5 12                     

5.พนักงานราชการ                           

พนักงานราชการคร ู 0 1 1                 1   

รวมพนักงานราชการครู 0 1 1                     

6.ลูกจางชั่วคราว                           

เจาหนาที่ 1 32 33                 7 26 

คนงาน/ยาม/พนักงานขับรถ 11 4 15                   15 

รวมลูกจางชั่วคราว 12 36 48                     

7.ครูจางสอน                           

ครูพิเศษ 28 16 44                 42 2 

รวมครูจางสอน 28 16 44                     

รวมทั้งสิ้น 112 94 206                     
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สรุปจํานวนนักเรียน/นักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552 

ปวช. ปวส. ประเภท/สาขาวิชา 

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 ป 3 รวม 

รวม
ท้ังสิ้น 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                   

สาขางานยานยนต 132 101 106 339         339 

สาขางานเทคนิคยานยนต         43 30   73 73 

สาขางานเครื่องมือกล 127 92 82 301         301 

สาขางานเครื่องมือกล         45 48   93 93 

สาขางานเชื่อมโลหะ 77 35 50 162         162 

สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ         15     15 15 

สาขางานไฟฟากําลัง 90 86 61 237         237 

สาขางานติดต้ังไฟฟา         28     28 28 

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ            23   23 23 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 117 111 98 326         326 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร         17 20   37 37 

สาขางานระบบโทรคมนาคม         19 21   40 40 

สาขางานกอสราง 22 12 13 47 5     5 52 

สาขางานสถาปตยกรรม 31 18 12 61         61 

ประเภทวิชาพณิชยการ                   

สาขางานการบัญชี 188 123 110 421 44 40   84 505 

สาขางานการขาย 113 95 57 265         265 

สาขางานการตลาด         40 44   84 84 

สาขางานการเลขานุการ 84 42 47 173         173 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 148 97 87 332     332 

สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ     29 30   59 59 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ         37 35   72 72 

รวมทั้งสิ้น 1129 812 723 2664 322 291   613 3277 
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แผนจํานวนนักเรียน/นักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553 

ปวช. ปวส. 
ประเภท/สาขาวิชา 

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 
ป 
3 

รวม 

รวมทั้งสิ้น 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                   

สาขางานยานยนต 160 131 101 392         392 

สาขางานเทคนิคยานยนต         40 43   83 83 

สาขางานเครื่องมือกล 136 127 92 355         355 

สาขางานเครื่องมือกล         32 45   77 77 

สาขางานเชื่อมโลหะ 120 77 35 232         232 

สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ         40 15   55 55 

สาขางานไฟฟากําลัง 120 90 86 296         296 

สาขางานติดต้ังไฟฟา         40 28   68 68 

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ          40 23   63 63 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 160 117 111 388         388 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร         40 17   57 57 

สาขางานระบบโทรคมนาคม         40 19   59 59 

สาขางานกอสราง 40 22 12 74 40 5   45 119 

สาขางานสถาปตยกรรม 40 31 18 89         89 

ประเภทวิชาพณิชยการ                   

สาขางานการบัญชี 200 188 123 511 40 44   84 595 

สาขางานการขาย 120 113 95 328         328 

สาขางานการตลาด         40 40   80 80 

สาขางานการเลขานุการ 80 84 42 206         206 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 160 148 97 405     405 

สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ     40 29   69 69 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ         40 37   77 77 

รวมทั้งสิ้น 1336 1128 812 3276 472 345   817 4093 
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ขอมูลนักเรียน  นักศึกษา  (เทียบโอน) 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. 
สาขาวิชา 

2550-2551 2552 2551 2552 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

สาขางานยานยนต 2   2   

สาขางานเทคนิคยานยนต         

สาขางานเครื่องมือกล     2   

สาขางานเครื่องมือกล       8 

สาขางานเชื่อมโลหะ         

สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ       4 

สาขางานไฟฟากําลัง   3   18 

สาขางานติดต้ังไฟฟา     8   

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ      4   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 1     4 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร         

สาขางานระบบโทรคมนาคม         

สาขางานกอสราง       6 

สาขางานสถาปตยกรรม         

ประเภทวิชาพณิชยการ         

สาขางานการบัญชี         

สาขางานการขาย 8       

สาขางานการตลาด     17 15 

สาขางานการเลขานุการ         

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ         

สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ     

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         

รวมทั้งสิ้น 11 3 33 55 
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   โครงสรางการบริหารวิทยาลัย 
 วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด    รวมตัดสินใจ
และปฏิบัติรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน   และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีโครงสรางการ
บริหารงาน  ดังนี้ 

แผนภูมิการบริหารงานในวทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการ 

นายสาวิทย  ญาณภิรัต 

 

กรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 
นายทินกร   คล่ีสุนทร 

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนาการศึกษา 

นายบุณยธรรณ  บุญเลี้ยง 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

นายสมศักด์ิ   สังขแกว 

รองผูอํานวยการ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายสายัณห   ตรีอุดม 

หน.งานบริหารทั่วไป 
นางสุณี   สุขสบาย   

หน.งานปกครอง 
นายชํานาญ  จับบาง   

หน.สาขาวิชาการขาย 
นางศรีพรรณ  จารุฑิฆัมพร 

หน.แผนกวิชาสามัญ 
นายสุรพล  อยูทรง 

หน.งานบุคลากร 
นางสาวเรณู  มานะกุล

หน.งานกิจกรรม 
นายสมเกียรติ   ภูมิชัยสุวรรณ   

หน.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

นายบุญสืบ   โพธิ์ศรี 
หน.กลุมพ้ืนฐาน 

นายจิรโรจน   ธีรไวทยะ 

หน.งานการเงิน 
นางวรรณา  ทรงศิริโสภิณ 

หน.งานแนะแนวและสวัสดิการ
นางบันจง  วรเดชจําเริญ 

หน.สาขาวิชาเครื่องกล 
นายสุขุม  ปตานุสรณ 

หน.สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 

นายชูชาติ    ทัฬหพัชรกุล 

หน.งานบัญชี 
นางสาวนารีรัตน  ทองมั่ง 

หน.งานวิจัยและมาตรฐานการศึกษา 

นายประพล   นิลใหญ 

หน.สาขาวิชาประมง 
นายสัญชัย   ไตรญาณ 

หน.สาขาวิชาโลหะการ 
นายบุญเติม  เผือกรมโพธิ์ 

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 
นางเบญจมาศ       โพธิกําพล 

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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1.5 งบประมาณป 2552 – 2553 
 
งบประมาณ 
 การจัดสรรงบประมาณ  2552 – 2553  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ  2552 ปงบประมาณ 2553 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา 
    1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
       1.1.1  งบบุคลากร 
              1) พนักงานราชการ   
       1.1.2  งบดําเนินงาน 
              1) คาตอบแทน 
              2) คาใชสอย 
              3) คาวัสดุ 
              4) คาสาธารณูปโภค 
       1.1.3  งบลงทุน  
              1) คาครุภัณฑ 
              2) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
       1.1.4  งบเงินอุดหนุน 
              1) คาใชจายตอนักเรียน 
              2) สิ่งประดิษฐคนรุนใหม          

 
 
 

140,400 
 
 

    10,089,300 
 

846,000 
 

1,846,000 
500,000 

 
8,705,910 

180,000 

 
 
 

0.63 
 
 

45.23 
 

3.79 
 

8.28 
2.24 

 
39.03 
0.81 

 
 
 

140,400 
 
 

5,895,700 
 

423,000 
 

1,843,610 
900,000 

 
18,086,500 

510,000 

 
 
 

0.66 
 
 

42.77 
 

3.42 
 

5.45 
2.93 

 
44.18 
1.25 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,230,760 100 41,206,160 100 
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ประมาณการรายรับจากเงินบํารุงการศึกษา 
 

รายการ ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
1. รายรับจากนักศึกษา 
2. ผลกําไรจากการคา 

9,258,240.64 
- 

11,587,500.97 
- 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,258,240.64 11,587,500.97 

 
 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ  2552 ปงบประมาณ 2553 

รายการ 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

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

 
38,564,106.82 
29,844,510.10 

490,000.00 

  
18,788,496.00 
11,940,982.76 

1,843,610.00 

 

รวมทั้งสิ้น 68,898,616.92  32,573,088.76  
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1.6 เกียรติยศชื่อเสียงของวิทยาลัยที่ไดรับ 
 
ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

 6 -7 สิงหาคม 2552  สาขาวิชาเครื่องมือกล การแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค ณ 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 จ. ราชบุรี 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน สาขา
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวย
คอมพิวเตอร 

 27 – 29 กันยายน 2552 งานโครงการพิเศษ  การประชุมสัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนการเรียนรู โครงการสรางอาชีพ
แกชุมชน ปงบประมาณ 2552 

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ
สรางอาชีพแกชุมชนประเภท
ประชาชน อาชีพนวดกดจุดคลายเสน 

 7 ธันวาคม 2552 การศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จ.กาฬสินธุ 

เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ 

 9 -12 ธันวาคม 2552 แผนกวิชาชางไฟฟา การแขงขันทักษะ
วิชาชีพสาขาวิชาไฟฟากําลังทักษะงาน
เครื่องปรับอากาศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประชุมองคการวิชาชีพ ภาคกลาง จ. 
สุพรรณบุรี 

 12 ธันวาคม 2552 สาขาวิชาเครื่องมือกล  การประชุมทาง
วิชาการองคการวิชาชีพและการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ภาคกลาง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แขงขันการเขียนแบบเครื่องกลดวย
คอมพิวเตอร (CAD) 

 11 – 15 มกราคม 2553 แผนกวิชาชางไฟฟา การแขงขันทักษะ
วิชาชีพสาขาวิชาไฟฟากําลังทักษะงาน
เครื่องปรับอากาศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประชุมองคการวิชาชีพระดับประเทศ
ครั้งที่ 19 จ. อุบลราชธานี 

 12 -15 มกราคม 2553 แผนกอิเล็กทรอนิกส สิ่งประดิษฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยระบบหมุน 2009-2 

รางวัลขวัญใจมหาชน ในการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค 
ภาคกลาง จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 12 -15 มกราคม 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งประดิษฐ 
สื่อไทยเพื่อประกอบคอมพิวเตอร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับภาค ภาคกลาง จัดโดย
อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 25 -28 กุมภาพันธ 
2553 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งประดิษฐ 
สื่อไทยเพื่อประกอบคอมพิวเตอร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ระดับชาติ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภท 4 
สิ่งประดิษฐดาน หางสรรพสินคา เอ็ม
ซีซีมอลล บางกะป 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน-เดือน-ป ผลงาน นักศึกษา/ครู รางวัล 

 25 -28 กุมภาพันธ 
2553 

แผนกอิเล็กทรอนิกส สิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ระบบหมุน 2009-2 
 

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประเภท 4 สิ่งประดิษฐ
ดานพลังงาน หางสรรพสินคา เอ็มซีซี
มอลล บางกะป 
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บทท่ี   2 
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองและบรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถานศึกษา รวมถึงผลงานตาม
ระบบประกันคุณภาพฯ  ดังนั้นวิทยาลัย  จึงไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยแบงเปนดานๆ 
ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร  จัดการศึกษาใหสอดคลองระบบประกันคุณภาพ 
 1.  ดานการพฒันาสถานศึกษาโดยเรงดวน  ตามคําแนะนํา ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายนอก โดย สมศ. 
       1.1  ทํารายงาน  SAR  แยกหนวยงานสาขาวิชาเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจน 
   1.2  สรางทัศนคติครู-บุคลากร ในสถานศกึษา  ใหเกดิความรูความเขาใจในการประเมิน  
                              คุณภาพภายในสถานศกึษา 
        1.3  จัดทําแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  แผนพฒันาคุณภาพฯ  บุคลากรทุกคนตอง 
                             รับทราบ 
  1.4  พัฒนาสถานศึกษา  ให best  practice  ใหเปนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
       1.5  เพิ่มจํานวน นวัตกรรม  โครงงาน,โครงการ,ส่ิงประดษิฐ  และงานวจิัย  ใหไดในเกณฑ 
                             มาตรฐานอาชีวศึกษาระดับด ี

1.6  ปรับปรุงพัฒนาหองสมุด  โดยใชระบบสารสนเทศ  ชวยในการบริการ 
1.7  พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคแหงที ่ 2  เพื่อรองรับการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรมทั้งหมด 
1.8  พัฒนาระบบ IT  เพื่อใชในการเรียนการสอน 
1.9 เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา  ใหมีอัตราสวนผูเรียนตอจํานวนคอมพวิเตอร  

1  คน  ตอ  1  เครื่อง 
1.10  เพิ่มจํานวนคนและชั่วโมงสอนผูเชี่ยวชาญ  หรือภมูิปญญาทองถ่ิน  และการใหความรู  
        แกนกัเรียน นักศกึษา 
1.11  จัดระบบ 5 ส. ใหมีผลงานการดําเนินงานที่ชัดเจน 
 1.12 พัฒนาแผนการสอนใหครบทุกรายวชิา  และสามารถถือเปนแบบอยางที่สามารถใช 
        สอนแทนได 
1.11 เผยแพรผลงานของสถานศึกษาทั้งคร,ูนักเรียน  ออกสูระดับประเทศอยางตอเนื่อง 
1.12 รักษาแผนงานดานบรกิารวิชาชีพสูชุมชน  ใหอยูในระดับดีมาก 
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1.13 จัดสรรเงินทุนและจัดหาแหลงเงินทนุ เพื่อพัฒนา นวัตกรรม,ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัย    
        ของครูและนักเรยีน 
1.14 วิเคราะหขอสอบมาตรฐานวิชาชีพทกุภาพวิชา  และจัดหาขอสอบที่เปนมาตรฐาน   
        นํามาใชในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
1.15 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ  เพื่อการเชื่อมโยง  วิทยาลัยเทคนคิแหงที่  1  และ 
        วิทยาลัยเทคนิคแหงที่  2 

             2.   ดานคุณภาพของผลผลิต 
  2.1   พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ  ความชํานาญ  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  อันดีงาม  สามารถ 
                          ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.2   พัฒนาผูสําเร็จการศึกษามีความรูเชิงวิชาการ  มีทักษะในวิชาชีพ  และทักษะชีวิตอัน 
สงผลตอการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ดานการพัฒนาการเรียนรูในองคกร 
3.1   พัฒนาผูสอนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู  ความสามารถ  และประสบการณ  
       ในวิชาชีพที่สอนการปฏิบัติหนาที่  และพัฒนาตนเองใหทนัเทคโนโลยี 
3.2   พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน  มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
       เทคโนโลยีในงานอาชีพ  และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

4. ดานการใหบริการ 
4.1   สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร  จัดระบบเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษารวมทั้ง  
       สงเสริม  ความรวมมือกับสถานประกอบการ  ชุมชน  แหลงเรียนรูตางๆ เพื่อการ  
       สนับสนุน  การจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
4.2   สงเสริมใหมีการบริการวิชาชพีที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  เพื่อให 
       สังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา  และมีการเรียนรูตลอดชีวิต  

5. ดานการจัดการภายในองคกร 
5.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม และ   
        ใชทรัพยากรดวยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
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ลักษณะของการบริหารงาน 
 วิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2551 – 2554 ใชเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อ
พัฒนาอาชีวศึกษา  โดยการดําเนินงานไดใชแผนปฏิบัติราชการเปนหลัก  เพิ่มเติมโครงการพิเศษตาม
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แกไข  จุดดอย  ตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา   คร้ังแรกเมื่อปการศึกษา  2547 และครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2548  โดยมีมาตรฐาน 
7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้สําหรับแผนกวิชาชางอุตสาหกรรมและ 44ตัวบงชี้สําหรับแผนกวิชาพณิชยการดังนี้ 
 

มาตรฐานที่   1   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทีก่ําหนดตามชัน้ป 
ตัวบงชี้ท่ี 2  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 3  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา 
      ในการปฏบิัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
ตัวบงชี้ท่ี 4  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง 
       ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ  
       ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
       และมีมนษุยสัมพันธที่ด ี
ตัวบงชี้ท่ี 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 
        หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 
       หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
ตัวบงชี้ท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผานการประเมนิ 
       มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา 
        ตอภายใน 1 ป 
 ตัวบงชี้ท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ 
          การศึกษา 
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มาตรฐานที่   2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ          
ตัวบงชี้ท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ     
ตัวบงชี้ท่ี 15  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน  
ตัวบงชี้ท่ี 16  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
        อยางเหมาะสม      
ตัวบงชี้ท่ี 17  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา 
ตัวบงชี้ท่ี 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง 
         ฝกงาน พืน้ที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกบัวิชาที่เรียน มีบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรู และเกดิ 
         ประโยชนสูงสุด 
ตัวบงชี้ท่ี 19  ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ 
         ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
ตัวบงชี้ท่ี 20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 
ตัวบงชี้ท่ี 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ 
         การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ตัวบงชี้ท่ี 22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทีรั่บผิดชอบ 
ตัวบงชี้ท่ี 23  จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
         สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
ตัวบงชี้ท่ี 24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
         และระบบปกต ิ
ตัวบงชี้ท่ี 25  จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมปิญญาทองถ่ิน ที่มีสวนรวมในการ 
         พัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 26  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
มาตรฐานที่   3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 28   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 29   จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 30   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
ตัวบงชี้ท่ี 31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
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        ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
ตัวบงชี้ท่ี 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณ ี
          และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 
มาตรฐานที่   4   การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 33   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ 
        ตองบดําเนินการ 

มาตรฐานที่   5   นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 35  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 36  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชนทางวชิาชีพและ/หรือไดรับ 
         การเผยแพรระดับชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี 37  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั 
         และโครงงานตองบดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 38  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั 
        และโครงงาน 
                    
มาตรฐานที่   6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวนรวม 
                   ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ตัวบงชี้ท่ี 40  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่   7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ท่ี 43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 หมายเหตุ  (ตวับงชี้ท่ี 13 แผนกวิชาพณชิยการ รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกจิ ประกอบอาชีพและ
มีรายไดระหวางเรียน) 
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บทที่ 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้  

  

 วิธีดําเนนิการและผลการดําเนินการแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ ทั้งดานความตระหนัก ความ
พยามยามและผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 1   รอยละของ ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทีก่ําหนดตามชัน้ป 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดสนับสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเอง โดยสงเสริมใหศึกษาตอ จัดอบรม สัมมนา 
และสงครูไปรวมอบรม สัมมนาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งนําครูไปศึกษาดูงาน 
สงเสริมใหศึกษาตอ เพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ติดตามการจัดทําแผนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรู  สนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนด  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑกําหนดในแตละชั้นป  
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดของระเบียบวาดวยการประเมนิผลการ
เรียนตามหลกัสูตร ระดับ ปวช. จํานวน 2,416 คน คิดเปนรอยละ 91.48   
ระดับ ปวส. จาํนวน 619 คน คิดเปนรอยละ 99.35   มีรายละเอียดดังตารางที่แนบมาพรอมนี้ 
 
ผลการประเมินอยูในระดับ   ( / )  ดี    ( )    พอใช ( )  ปรับปรุง 
 
ขอมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2552 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนปจจุบันกอน
พิจารณาตามเกณฑ ตามเกณฑ รอยละ 

สาขางานยานยนต 135 101 74.81 
สาขางานเครื่องมือกล  128 110 85.93 
สาขางานเชื่อมโลหะ  86 33 38.37 
สาขางานไฟฟา กําลัง 91 75 82.41 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส  117 102 87.17 
สาขางานกอสราง 23 17 73.91 
สาขางานสถาปตยกรรม 24 24 100.00 
สาขางานการบัญชี 185 180 97.29 
สาขางานการขาย 113 89 78.76 
สาขางานเลขานุการ 74 65 87.83 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 147 136 92.51 

ปวช. 1 

รวม 1,123 932 82.99 

หมายเหตุ  เกณฑที่กําหนด ปวช.1  เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียนคือ 1.50 
สาขางานยานยนต 103 96 93.20 
สาขางานเครื่องมือกล  93 90 96.77 
สาขางานเชื่อมโลหะ  42 39 92.85 
สาขางานไฟฟา กําลัง 86 85 98.83 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส  112 110 98.21 
สาขางานกอสราง 18 18 100.00 
สาขางานสถาปตยกรรม 12 10 83.33 
สาขางานการบัญชี 123 121 98.37 
สาขางานการขาย 95 90 94.73 
สาขางานเลขานุการ 42 42 100.00 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 97 97 100.00 

ปวช. 2 

รวม 823 798 96.96 

หมายเหตุ  เกณฑที่กําหนด ปวช.2  เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียนคือ 1.75 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2552 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนปจจุบันกอน
พิจารณาตามเกณฑ ตามเกณฑ รอยละ 

สาขางานยานยนต 94 93 98.93 
สาขางานเครื่องมือกล  83 79 95.18 
สาขางานเชื่อมโลหะ  42 42 100.00 
สาขางานไฟฟา กําลัง 62 60 96.77 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส  92 91 98.91 
สาขางานกอสราง 13 13 100.00 
สาขางานสถาปตยกรรม 10 9 90.00 
สาขางานการบัญชี 109 109 100.00 
สาขางานการขาย 56 56 100.00 
สาขางานเลขานุการ 48 48 100.00 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 86 86 100.00 

ปวช. 3 

รวม 695 686 98.70 

หมายเหตุ  เกณฑที่กําหนด ปวช.3  เกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียนคือ 2.00 

รวมทั้งสิ้น 2,641 2,416 91.48 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป ระดับ ปวส.  ปการศึกษา 2552 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนปจจุบันกอน
พิจารณาตามเกณฑ ตามเกณฑ รอยละ 

สาขางานเทคนิคยานยนต  44 43 97.72 
สาขางานเครื่องมือกล 45 45 100.00 
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 15 15 100.00 
สาขางานติดต้ังไฟฟา - - - 
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 26 25 96.15 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 17 17 100.00 
สาขางานระบบโทรคมนาคม 19 18 94.73 
สาขางานเทคนิคกอสราง 5 4 80.00 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 100.00 
สาขางานการบัญชี 44 44 100.00 
สาขางานการตลาด 41 41 100.00 
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 29 29 100.00 

ปวส. 1 

รวม 326 322 98.77 

หมายเหตุ  เกณฑที่กําหนด ปวส.1  เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียนคือ 1.75 
สาขางานเทคนิคยานยนต  30 30 100.00 
สาขางานเครื่องมือกล 38 38 100.00 
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ - - - 
สาขางานติดต้ังไฟฟา 31 31 100.00 
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ - - - 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 20 20 100.00 
สาขางานระบบโทรคมนาคม 21 21 100.00 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 39 100.00 
สาขางานการบัญชี 40 40 100.00 
สาขางานการตลาด 44 44 100.00 
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 30 30 100.00 

ปวส. 2 

รวม 293 293 100.00 

หมายเหตุ  เกณฑที่กําหนด ปวส.2  เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียนคือ 2.00 

รวมทั้งสิ้น 619 615 99.35 
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ตัวบงชี้ท่ี 2       รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 

วิธีดําเนินการ 
 1.  วิทยาลัยจัดกิจกรรมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนโดยจดัแผนการเรียนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุม 
 2.  สนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเอง เชน ศึกษาตอ เขาโครงการอบรม  ศึกษาดูงาน 
อยางสม่ําเสมอ และสงเสริมใหผูสอนจัดกจิกรรมเสริมทักษะตามความเหมาะสม และตามศักยภาพของ
ผูเรียน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ระดับ ปวช. 
แบบบันทึกขอมูล การผานเกณฑการประเมินเทียบโอน 

ผูเรียนเทียบโอน 
ผูผานเกณฑ 
การเทียบโอน สาขาวิชา/สาขางาน 

1/52 2/52 

รวมจํานวน 
ผูเทียบโอน 

1/52 2/52 
รวมจํานวนผู
ผานเกณฑ 

รอยละของผู
ผานเกณฑ 

สาขางานยานยนต 3 1 4 0 1 1 25.00 
สาขางานเครื่องมือกล  1 - 1 1 - 1 100.00 
สาขางานเชื่อมโลหะ  1 - 1 1 - 1 100.00 
สาขางานไฟฟา กําลัง - 3 3 - 1 1 33.33 
สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส  

1 1 2 1 1 2 100.00 

สาขางานกอสราง - - - - - - - 
เครื่องเรือนฯ 3 - 3 3 - 3 100.00 
สาขางานการบัญชี - - - - - - - 
สาขางานการขาย 8 1 9 2 1 3 33.33 
สาขางานเลขานุการ - - - - - - - 
สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- 5 5 - 3 3 60.00 

รวม 17 11 28 8 7 15 53.57 

รวมทั้งสิ้น 28   15 53.57 

 
สรุป   สัมฤทธิ์ผลการเทียบโอนผลการเรียนรู  นักเรียน  ระดับ ปวช.   จํานวน 28  คน ผานเกณฑการเทียบ
โอน  จํานวน 15  คน  คิดเปนรอยละ 53.57  อยูในระดับ ปรับปรงุ 



31 
 

 

ระดับ ปวส. 
แบบบันทึกขอมูล การผานเกณฑการประเมินเทียบโอน 

ผูเรียนเทียบโอน 
ผูผานเกณฑ 
การเทียบโอน สาขาวิชา/สาขางาน 

1/52 2/52 

รวมจํานวน 
ผูเทียบโอน 

1/52 2/52 

รวมจํานวน
ผูผานเกณฑ 

รอยละของผู
ผานเกณฑ 

สาขางานเทคนิคยานยนต  1 1 2 1 1 2 100.00 
สาขางานเครื่องมือกล 5 9 14 3 9 12 85.71 
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 1 4 5 1 4 5 100.00 
สาขางานติดต้ังไฟฟา 16 12 28 8 11 19 67.85 
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ 

7 6 13 7 5 12 92.30 

สาขางานระบบโทรคมนาคม - 4 4 - 3 3 75.00 
สาขางานเทคนิคกอสราง - 9 9 - 9 9 100.00 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 4 - 4 4 100.00 
สาขางานการบัญชี 1 - 1 1 - 1 100.00 
สาขางานการตลาด 15 18 33 4 17 21 63.63 
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ - - - - - - 0.00 
การจัดการฯ - 9 9 - 8 8 88.88 

รวม 46 76 122 25 71 96 78.68 

รวมทั้งสิ้น 122   96 78.68 

 
สรุป   สัมฤทธิ์ผลการเทียบโอนผลการเรียนรู  นักศึกษา  ระดับ ปวส.  จํานวน 122  คน ผานเกณฑการเทียบ
โอน  จํานวน 96  คน  คิดเปนรอยละ 78.68  อยูในระดับ ดี 

 

หมายเหตุ 
 1.  ขอมูลจากงานทะเบยีน งานวัดผลประเมนิผล งานหลักสูตร 
 3.  เกณฑผานการประเมินที่ คะแนนเฉลี่ย 2.00 
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ระดับ ปวช. 
แบบบันทึกขอมูลรายวิชาที่ผูเรียนผานเกณฑการเทียบโอน 

จํานวนรายวิชา 
ท่ีขอเทียบโอน 

จํานวนรายวิชา
ท่ีผานเกณฑ 
การเทียบโอน 

สาขาวิชา/สาขางาน 

1/52 2/52 

รวม
จํานวน
รายวิชา 

1/52 2/52 

 
รวมจํานวน
รายวิชาผาน

เกณฑ 

รอยละของ
รายวิชาที่ผาน

เกณฑ 

สาขางานยานยนต 1 - 1 1 - 1 100.00 
สาขางานเครื่องมือกล  - - - - - - - 
สาขางานเชื่อมโลหะ  8 - 8 8 - 8 100.00 
สาขางานไฟฟา กําลัง - 29 29 - 22 22 75.86 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส  - - - - - - - 
สาขางานกอสราง - - - - - - - 
สาขางานสถาปตยกรรม - - - - - - - 
สาขางานการบัญชี - - - - - - - 
สาขางานการขาย 24 8 32 11 6 17 53.12 
สาขางานเลขานุการ - - - - - - - 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - 53 53 - 32 32 60.37 

รวม 33 90 123 20 60 80 65.04 

รวมทั้งสิ้น 123   80 65.04 

 
สรุป   สัมฤทธิ์ผลการเทียบโอนผลการเรียนรู  นักเรียน  ระดับ ปวช.   ยื่นคํารองขอเทียบโอน 
จํานวน 123  รายวิชา ผานเกณฑการเทยีบโอน  จํานวน 80  รายวิชา  คิดเปนรอยละ 65.04 อยูในระดบั พอใช 
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ระดับ ปวส. 
แบบบันทึกขอมูลรายวิชาที่ผูเรียนผานเกณฑการเทียบโอน 

จํานวนผูย่ืน 
คํารอง 

ขอเทียบโอน 

จํานวนรายวิชา 
ท่ีผานเกณฑ 
การเทียบโอน 

สาขาวิชา/สาขางาน 

1/52 2/52 

รวมจํานวน
รายวิชาที่
ย่ืนคํารอง 

1/52 2/52 

รวมจํานวน
รายวิชาที่ผาน

เกณฑ 

รอยละของ
รายวิชาผาน

เกณฑ 

สาขางานเทคนิคยานยนต  6 8 14 5 7 12 85.71 
สาขางานเครื่องมือกล 16 98 114 16 90 106 92.98 
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 4 37 41 4 36 40 97.56 
สาขางานติดต้ังไฟฟา 88 100 188 85 97 182 96.80 
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ 

27 27 54 25 23 48 88.88 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร - 44 44 - 36 36 81.81 
สาขางานเทคนิคกอสราง - 104 104 - 94 94 90.38 
สาขางานเทคโนฯ สารสนเทศ - 36 36 - 32 32 88.88 
สาขางานการบัญชี - - - - - - - 
สาขางานการตลาด 44 180 224 - 156 156 69.64 
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ - - - - - - - 
การจัดการทรัพยากรฯ - 89 89 - 80 80 89.88 

รวม 185 723 908 179 651 786 86.56 

รวมทั้งสิ้น 908   786 86.56 
 

สรุป   สัมฤทธิ์ผลการเทียบโอนผลการเรียนรู  นักเรียน  ระดับ ปวส.  ยืน่คํารองขอเทียบโอน 
จํานวน 908  รายวิชา ผานเกณฑการเทยีบโอน  จํานวน 786  รายวิชา  คิดเปนรอยละ 86.56  อยูในระดับ  ด ี
 

 เกณฑการประเมิน  
ระดับ   3   =        ดี              มากกวารอยละ  74 
ระดับ   2   =       พอใช        รอยละ  60 - 74 
ระดับ   1   =       ปรับปรุง    นอยกวารอยละ  60 

หมายเหตุ 
 1.  ขอมูลจากงานทะเบยีน งานวัดผลประเมนิผล งานหลักสูตร 
 3.  เกณฑผานการประเมินที่ คะแนนเฉลี่ย 2.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 3  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา 
      ในการปฏบิัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
วิธีดําเนินการ  
 วิทยาลัยสนับสนุนใหผูเรียนทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  โครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานวิชาชีพ  
จัดการประกวดแขงขันโครงงานในงานสัปดาหวิทยาศาสตร  และแสดงผลงานโครงการทางวิชาชีพ (แกไข
ได) 
ผลการดําเนินการ 
 ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร   และคณิตศาสตรมาใชในการแกไขปญหาได
อยางเปนระบบ  โดยมีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร วิชาโครงการและโครงการวิชาชีพมีผลการเรียน
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรผานเกณฑและมีผลการดําเนินการดังนี้ 
 
สัมฤทธิ์ผล   

ผูเรียนแตละชัน้ป ผานการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ประยุกตหลักการทางวทิยาศาตรและ
คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในวิชาชีพ  เฉลีย่รอยละ 83.91  อยูในเกณฑ   ดี 
 

ผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 

ระดับชั้น จํานวนผูเรียน 

จํานวนคน รอยละ 

หมายเหตุ 

ปวช. 2,639 2171 82.26  
ปวส. 619 563 90.95  

รวม ปวช. ปวส. 3,258 2,734 83.91  
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ตัวบงชี้ท่ี 4   รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง 
       ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยการจัดการเรียนการสอน จึงมุงเนนใหผูเรียน ฟง พูด อาน เขียนและสื่อสารในงาน
อาชีพไดจริง โครงการสงเสริมการศึกษาคนควาภาษาอังกฤษดวยตนเอง จัดหาวัสดุสารสนเทศมาใหบริการ
ในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
 

ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียนและการสนทนา ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 

ระดับปวช. 

สรุป    นักศกึษาระดับ ปวช.มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  จํานวน 1982  คน  และ  สอบผานเกณฑการใชภาษา   ระดับ
คะแนน  2  ขึ้นไป    จํานวน  1292 คน  คิดเปนผานเกณฑรอยละ  65.18  อยูในระดับ    พอใช 

 

จํานวนนักศึกษา ระดับคะแนน 2ขึ้นไป/งาน สาขาวิชา/สาขางาน ระดับ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

เฉล่ีย 
รอยละ 

เกณฑ 
การตัดสิน 

สาขางานยานยนต ปวช. 109 110 84 58 64.84 พอใช 

สาขางานเครื่องมือกล  ปวช. 20 123 4 52 33.16 ปรับปรุง 

สาขางานเชื่อมโลหะ  ปวช. 36 66 31 13 43.13 ปรับปรุง 

สาขางานไฟฟา กําลัง ปวช. 89 89 76 32 60.67 พอใช 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส  ปวช. 117 114 86 61 63.63 พอใช 

สาขางานกอสราง ปวช. 19 17 11 10 58.33 ปรับปรุง 

สาขางานสถาปตยกรรม ปวช. 31 29 20 4 40.00 ปรับปรุง 

สาขางานการบัญชี ปวช. 188 192 169 133 80.26 ดี 

สาขางานการขาย ปวช. 103 103 88 71 77.18 ดี 

สาขางานเลขานุการ ปวช. 72 73 57 32 61.37 พอใช 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช. 132 150 114 86 70.92 พอใช 

รวม  916 1066 740 552 65.18 พอใช 



36 
 

 

ระดับปวส. 

สรุป    นักศึกษาระดับ ปวส.มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  จํานวน 657  คน  และ  สอบผานเกณฑการใชภาษา   ระดับคะแนน  
2  ขึ้นไป    จํานวน  540 คน  คิดเปนผานเกณฑรอยละ  82.19  อยูในระดับ    ดี 

 
สัมฤทธิ์ผล 

ผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ   รวมทั้งระดับปวชและปวส จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  2639 คน ผานเกณฑ  1832  คน  
คิดเปนรอยละ  69.42  อยูในเกณฑ พอใช 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษา ระดับคะแนน 2ขึ้นไป/งาน สาขาวิชา/สาขางาน ระดับ 
ปวส.1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

เฉล่ีย 
รอยละ 

เกณฑ 
การตัดสิน 

สาขางานเทคนิคยานยนต  ปวส. 45 45 45 28 81.11 พอใช 

สาขางานเครื่องมือกล ปวส. 45 46 45 11 61.53 ปรับปรุง 

สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ปวส. 15 15 15 10 83.33 ปรับปรุง 

สาขางานเครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

ปวส. 26 26 25 23 92.30 พอใช 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ปวส. 37 37 34 24 78.33 พอใช 

สาขางานเทคนิคกอสราง ปวส. 5 5 5 3 80 ปรับปรุง 

สาขางานการบัญชี ปวส. 45 45 45 45 100 ดี 

สาขางานการขาย/ตลาด ปวส. 43 43 38 43 94.18 ดี 

สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ ปวส. 29 29 28 26 93.10 พอใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. 33 43 17 30 61.84  

รวม  323 334 297 243 82.19 พอใช 
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ตัวบงชี้ท่ี 5   รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 

วิธีดําเนินการ 
วิทยาลัยไดจดัหาครุภัณฑคอมพิวเตอรมาใหผูเรียนใชบริการอินเตอรเนต็และใชในการเรียน

วิชาชีพใหเพยีงพอ และดําเนนิการเชาอินเทอรเน็ต และจดัหาเครื่องปรับอากาศในหองอินเทอรเน็ต จางครู
พิเศษและบุคลากรดูแลแล  

 

ผลการดําเนินงาน 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองและ

สามารถใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวชิาชีพไดอยางเหมาะสม  มีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  ดังนี ้
 

แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการใชความรูและเทคโนโลยี  ระดับ  ปวช.  ปการศึกษา  2552 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนนักศึกษา 

ตามเกณฑ รอยละ 
สาขางานยานยนต    
ปวช.1 135 - - 
ปวช.2 103 86 83.50 
ปวช.3 94 93 98.94 
สาขางานเครื่องมือกล    
ปวช.1 128 70 54.69 
ปวช.2 93 63 67.74 
ปวช.3 83 83 100 
สาขางานเชื่อมโลหะ    
ปวช.1 86 - - 
ปวช.2 42 20 47.62 
ปวช.3 42 40 95.24 
สาขางานไฟฟา กําลัง    
ปวช.1 91 - - 
ปวช.2 86 39 45.35 
ปวช.3 62 42 64.52 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส    
ปวช.1 117 76 64.96 
ปวช.2 112 90 80.36 

 

ปวช.3 92 82 89.13 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการใชความรูและเทคโนโลยี  ระดับ  ปวช.  ปการศึกษา  2552 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนนักศึกษา 

ตามเกณฑ รอยละ 
สาขางานกอสราง    
ปวช.1 23 - - 
ปวช.2 18 18 100 
ปวช.3 13 13 100 
สาขางานสถาปตยกรรม    
ปวช.1 24 - - 
ปวช.2 12 12 100 
ปวช.3 10 10 100 
สาขางานการบัญชี    
ปวช.1 185 179 96.76 
ปวช.2 123 123 100 
ปวช.3 149 149 100 
การขาย    
ปวช.1 113 - - 
ปวช.2 95 88 92.63 
ปวช.3 56 45 80.36 
สาขางานเลขานุการ    
ปวช.1 74 - - 
ปวช.2 42 42 100 
ปวช.3 48 48 100 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ    
ปวช.1 147 147 64.86 
ปวช.2 97 58 59.79 
ปวช.3 86 73 84.88 

หมายเหตุ  ตามเกณฑ = เกรดตั้งแต 2.00 – 4.00 
                 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการใชความรูและเทคโนโลยี  ระดับ  ปวส.  ปการศึกษา  2552 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนนักศึกษา 

ตามเกณฑ รอยละ 
สาขางานเทคนิคยานยนต    
ปวส.1 44 - - 
ปวส.2 30 20 66.67 
สาขางานเครื่องมือกล    
ปวส.1 45 42 93.33 
ปวส.2 38 29 76.32 
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ    
ปวส.1 15 4 26.67 
ปวส.2 - - - 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     
ปวส.1 สาขางานติดต้ังไฟฟา - - - 
ปวส.1 สาขางานเครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

26 22 84.62 

ปวส.2 สาขางานติดต้ังไฟฟา 31 25 80.65 
ปวส.2 สาขางานเครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

- - - 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     
ปวส.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 17 - - 
ปวส.1 สาขางานระบบโทรคมนาคม 19 - - 
ปวส.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 20 16 80.00 
ปวส.2 สาขางานระบบโทรคมนาคม 21 21 100 
สาขางานเทคนิคกอสราง    
ปวส.1 5 4 80.00 
ปวส.2 - - - 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ปวส.1 41 41 100 
ปวส.2 39 39 100 
สาขางานการบัญชี    
ปวส.1 44 44 100 
ปวส.2 40 40 100 
สาขางานการตลาด    

 

ปวส.1 41 41 100 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการใชความรูและเทคโนโลยี  ระดับ  ปวส.  ปการศึกษา  2552 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนนักศึกษา 

ตามเกณฑ รอยละ 
ปวส.2 44 44 100 
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ    
ปวส.1 29 29 100 
ปวส.2 30 30 100 

หมายเหตุ  ตามเกณฑ = เกรดตั้งแต 2.00 – 4.00 
                 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
สัมฤทธิ์ผล 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจพบวา  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จาํเปนในการศกึษาคนควาและปฏิบัติงานวชิาชีพไดอยางเหมาะสม  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร   

ระดับ ปวช. ผานเกณฑ  เฉลีย่รอยละ 83.51   ซ่ึงอยูในระดับ ดี   
ระดับ ปวส. ผานเกณฑ  เฉลีย่รอยละ 87.55   ซ่ึงอยูในระดับ ด ี
ผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม  รวมปวชและปวส คิดเปนรอยละ 85.53  เกณฑ  ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
 

วิธีดําเนินการ  
 สถานศึกษาไดมอบหมายใหฝายกิจการนักศึกษา โดยหวัหนางานกจิกรรม ประชุมและชี้แจง
วัตถุประสงคของกิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมชมชม กิจกรรมชมรม ใหกับครู-อาจารย และนักศึกษา 
ฝายวิชาการ ประชุมกําหนดเกณฑการวดัและประเมินผล ในเรื่อง จิตพสัิย (คณุธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค) ตามขอกําหนดของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และใหมีการสอดแทรกในแต
ละครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอน(แกไขได) 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ผูเรียนในแตละสาขางานเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามขอกําหนดของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการและเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีงาม ตามเกณฑตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ ดังแสดงในตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงการจําแนกผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสม 
และมีมนษุยสมัพันธที่ดี ตามระดับชั้นป/สาขางาน ของวิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร  
ประจําปการศกึษา 2552 ระดับ ปวช. 

จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

สาขางาน ระดับ 
ชั้นปวช.  

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด จิตพิสัย รอยละ กิจกรรม รอยละ 

เฉล่ียรวม
รอยละ 

หมายเหตุ 

สาขางานยานยนต รวม 332 326 98.19 211 63.55 80.87  
สาขางานเครื่องมือกล  รวม 304 274 90.13 216 71.05 80.59  
สาขางานเชื่อมโลหะ  รวม 170 124 72.94 89 52.35 62.64  
สาขางานไฟฟา กําลัง รวม 239 223 100 202 84.51 92.25  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส  รวม 321 301 93.76 198 61.68 77.72  
สาขางานกอสราง รวม 48 38 79.16 31 64.58 71.87  
สาขางานสถาปตยกรรม รวม 48 41 85.41 19 39.58 62.49  
สาขางานการบัญชี รวม 417 411 98.56 380 91.12 94.84  
สาขางานการขาย รวม 264 259 98.10 214 81.06 89.58  
สาขางานเลขานุการ รวม 162 159 98.14 149 91.97 95.05  
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ รวม 330 318 96.36 297 90 93.18  

รวม ปวช. 2,635 2,474 93.88 2,006 76.12 85  
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ตารางที่ 2 แสดงการจําแนกผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสม 
และมีมนษุยสมัพันธที่ดี ตามระดับชั้นป/สาขางาน ของวิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร  
ประจําปการศกึษา 2552 ระดับ ปวส. 

จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

สาขางาน ระดับ 
ชั้นปวส.  

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด จิตพิสัย รอยละ กิจกรรม รอยละ 

เฉล่ียรวม
รอยละ 

หมายเหตุ 

สาขางานเทคนิคยานยนต  รวม 74 73 98.64 34 45.94 72.29  
สาขางานเครื่องมือกล รวม 83 83 100 69 83.13 91.56  
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ รวม 15 15 100 1 6.66 53.33  
สาขาวิชาไฟฟากําลัง รวม 57 56 98.24 43 75.43 86.83  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส รวม 77 76 98.70 70 90.90 94.80  
สาขางานเทคนิคกอสราง รวม 4 4 100 3 75 87.50  
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 80 80 100 80 100 100  
สาขางานการบัญชี รวม 84 84 100 84 100 100  
สาขางานการตลาด รวม 85 85 100 85 100 100  
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ รวม 59 59 100 58 98.30 99.15  

รวม ปวส. 618 615 99.51 527 85.27 92.39  

 
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมิน 

ปการศึกษา 2552 
  จํานวน 

ผูเรียน 
ท้ังหมด จิตพิสัย รอยละ กิจกรรม รอยละ 

เฉล่ียรวม
รอยละ 

หมายเหตุ 

ระดับชั้นปวช. รวม 2,635 2,474 93.88 2,006 76.12 85  

ระดับชั้นปวส. รวม 618 615 99.51 527 85.27 92.39  

รวม  3253 3089 94.96 2533 77.87 88.70  
 

สัมฤทธิ์ผล  
 รอยละ  85  ของผูเรียนในระดับ ปวช. ผานเกณฑการประเมินคะแนนจิตพิสัยในแตละ
สาขาวิชา และผลการประเมินกิจกรรม อยูในเกณฑ ดี  
 รอยละ  92.39 ของผูเรียนในระดับ ปวส. ผานเกณฑการประเมินคะแนนจิตพิสัยในแตละ
สาขาวิชา และผลการประเมินกิจกรรม อยูในเกณฑ ด ี
 รอยละ  88.70  ของผูเรียนทั้งหมด ผานเกณฑการประเมินคะแนนจิตพิสัยในแตละสาขาวิชา 
และผลการประเมินกิจกรรม อยูในเกณฑ  ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดพฒันาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน จัดหาอุปกรณการสอน ส่ือการสอน
เพิ่มเติม สงเสริมใหครูจัดทําสื่อการสอน นวัตกรรม ซ่ึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
ผลการดําเนินการ 
 ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผูเรียน
แรกเขา ดังนี ้
 

 ระดับ ปวช.3   
ผูสําเร็จการศึกษา ผูไมจบการศึกษา 

ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

อุตสาหกรรม สาขางานยานยนต 164 58 35.36 106 64.63 
 สาขางานเครื่องมือกล  144 57 39.58 87 60.41 
 สาขางานเชื่อมโลหะ  99 27 27.27 72 72.72 
 สาขางานไฟฟา กําลัง 125 56 44.80 69 55.20 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส  168 75 44.64 93 55.35 
 สาขางานกอสราง 33 7 21.21 26 78.78 
 สาขางานสถาปตยกรรม 26 8 30.71 18 69.23 
 รวม 759 288 37.94 471 62.05 
       
พาณิชยการ สาขางานการบัญชี 161 84 52.17 77 47.82 

 สาขางานการขาย 115 45 39.13 70 60.86 

 สาขางานการเลขานุการ 72 45 62.50 27 37.50 

 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 114 71 62.28 43 37.71 

 รวม 462 245 53.03 217 46.96 

รวมทั้งหมด 1,221 533 43.65 688 56.34 

 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษาระดับปวช. จํานวน 
533 คน คิดเปนรอยละ 43.65  (ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553) 
ผลการประเมินอยูในระดับ   (     )  ดี    (     )    พอใช ( / )  ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดพฒันาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน จัดหาอุปกรณการสอน ส่ือการสอน
เพิ่มเติม สงเสริมใหครูจัดทําสื่อการสอน นวัตกรรม  จดัระบบการตรวจสอบการจดัการเรียนการสอน  การ
ติดตามนักเรียนขาดเรียน  จัดใหมีการประเมินผลตามสภาพจริง  จัดใหรายงานผลเปนระยะๆ ซ่ึงสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
 

ผลการดําเนินการ 
 ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผูเรียน
แรกเขา ดังนี ้
 

ระดับ ปวส.2 
ผูสําเร็จการศึกษา ผูไมจบการศึกษา 

ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
อุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต 32 16 50 16 50 
 สาขางานเครื่องมือกล 41 35 85.36 6 14.63 
 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ - - - - - 
 สาขางานติดต้ังไฟฟา 33 25 75.75 8 24.24 
 สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ - - - - - 
 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 24 19 79.16 5 20.83 
 สาขางานระบบโทรคมนาคม 23 21 91.30 2 8.69 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 30 71.42 12 28.57 

  195 146 74.87 49 25.12 
พาณิชยกรม การตลาด 50 43 86 7 14 

 การบัญชี 46 31 67.39 15 32.60 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ 32 25 78.12 7 21.87 
  128 99 77.34 29 22.65 

รวม 323 245 75.85 58 17.95 

สัมฤทธิ์ผล 
 ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. จาํนวน 
245 คน คิดเปนรอยละ 75.85  (ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553) 
ผลการประเมินอยูในระดับ   ( / )  ดี    ( )    พอใช ( )  ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 9     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน 
                       มาตรฐานวิชาชีพ 
 

วิธีดําเนินการ 
 จัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาค ทฤษฎ ีและปฏิบัติ โดยใชขอสอบของสํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และขอสอบของอาชีวศึกษาจงัหวัดสมุทรสาคร โดยแตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือก จัดทําขอสอบ 
คณะกรรมการดําเนินการสอบ และประมวลผล เสนอผลการสอบตอวิทยาลัยฯ และประกาศ 
ผลการสอบ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ผลจากการดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพี ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตามเกณฑการสอบของทุก
สาขาวิชา เพื่อวัดความรูและทักษะการปฏิบัติงาน นํามาประมวลผลการสอบไดผลดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. 
แบบบันทึกผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวน 
ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน ชั้น 

ผูจบการศึกษา ผานมาตรฐาน 

รอยละของผูผาน
การประเมิน 

ชางอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต ปวช.3 58 50 86.20 
 สาขางานเครื่องมือกล   57 43 75.43 
 สาขางานเชื่อมโลหะ   27 14 51.85 
 สาขางานไฟฟา กําลัง  56 46 82.14 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส   75 46 61.33 
 สาขางานกอสราง  7 6 85.71 
 สาขางานสถาปตยกรรม  8 8 100.00 
      
พาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี ปวช.3 84 83 98.80 
 สาขางานการขาย  45 44 97.77 
 สาขางานเลขานุการ  45 44 97.77 
 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  71 67 94.36 

รวม 533 451 84.61 
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หมายเหตุ    1. จํานวนผูจบการศึกษา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 53  
                   2. จํานวนผูผานมาตรฐาน นับเฉพาะผูจบการศึกษาเทานัน้ ไมรวมนักศึกษาตกคาง 

      3.  ผานเกณฑ = ผลการประเมินผาน ที่คะแนน 50% ของคะแนนเต็มภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิ
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 84.61 โดยเฉลี่ย
อยูในเกณฑ ด ี   
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ตัวบงชี้ท่ี 10     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผานการประเมิน 
                         มาตรฐานวิชาชีพ 
 
วิธีดําเนินการ 
 จัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาค ทฤษฎี และปฏิบตัิ โดยใชขอสอบของสํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และขอสอบของอาชีวศึกษาจงัหวัดสมุทรสาคร โดยแตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือก จัดทําขอสอบ 
คณะกรรมการดําเนินการสอบ และประมวลผล เสนอผลการสอบตอวิทยาลัยฯ และประกาศ 
ผลการสอบ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลจากการดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพี ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตามเกณฑการสอบของทุก
สาขาวิชา เพื่อวัดความรูและทักษะการปฏิบัติงาน นํามาประมวลผลการสอบไดผลดังนี้ 
 
ระดับ ปวส. 

แบบบันทึกผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

จํานวน 
ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน ชั้น 

ผูจบการศึกษา ผานมาตรฐาน 

รอยละของผูผาน
การประเมิน 

ชางอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต  ปวส.2 20 12 60.00 
 สาขางานเครื่องมือกล  34 29 85.29 
 สาขางานเทคนิคการเชื่อม

โลหะ 
 - - - 

 สาขางานติดต้ังไฟฟา  25 21 84.00 
 สาขางานเครื่องทําความเย็น

และปรับอากาศ 
 - - - 

 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  19 11 57.89 
 สาขางานระบบโทรคมนาคม  21 17 80.95 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 30 10 33.33 

บริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ปวส.2 31 31 100.00 
 สาขางานการตลาด  47 47 100.00 
 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  25 18 72.00 

รวม 232 196 84.48 
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หมายเหต ุ  1. จํานวนผูจบการศึกษา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 53  
     2. จํานวนผูผานมาตรฐาน นับเฉพาะผูจบการศึกษาเทานั้น ไมรวมนกัศึกษาตกคาง 

                   3.  ผานเกณฑ = ผลการประเมินผาน ที่คะแนน 50% ของคะแนนเต็มภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
 
สัมฤทธิ์ผล 

ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 84.48 โดย
เฉลี่ยอยูในเกณฑ ดี    
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ตัวบงชี้ท่ี 11   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ 
                       ศึกษาตอภายใน  1  ป 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดดํานินการเก็บขอมูลจากในหลายๆดาน ทั้งจากอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา  
สถานประกอบการ การจัดสงทางไปรษรียบัตรและการติดตามจากสถานประกอบการโดยตรง  
 

ผลการดําเนินงาน 
   ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551  ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 

และศึกษาตอภายใน  1  ป มีผลดังนี้ 
ระดับปวช. 

จํานวนคน รอยละ สาขาวิชา/สาขางาน 

จํา
นว

นผ
ูจบ

กา
รศ

ึกษ
า 

ได
งา
นท

ํา 

ปร
ะก
อบ

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา
ตอ

 

ไม
สา
มา
รถ
ติด

ตอ
ได
 

รว
ม 

ได
งา
นท

ํา 

ปร
ะก
อบ

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

รว
มร

อย
ละ
ผูไ
ดง
าน
ทํา

 

ศึก
ษา
ตอ

 

ไม
สา
มา
รถ
ติด

ตอ
ได
 

รว
ม 

สาขางานยานยนต 91 23 8 54 6 91 25.27 8.79 34.07 59.34 6.59 100.00 
สาขางานเครื่องมือกล  82 22 6 49 5 82 26.83 7.32 34.15 59.76 6.10 100.00 
สาขางานเชื่อมโลหะ  20 - - 16 4 20 - - - 80.00 20.00 100.00 
สาขางานไฟฟา กําลัง 73 16 4 48 5 73 21.92 5.48 27.40 65.75 6.85 100.00 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส  66 7 3 48 8 66 10.61 4.55 15.15 72.73 12.1 100.00 
สาขางานกอสราง 15 - - 15 - 15 - - - 100.0 - 100.00 
เครื่องเรือนและตกแตง 24 24 - - - 24 100.00 - 100 - - 100.00 
สาขางานสถาปตยกรรม 13 - - 10 3 13 - - - 76.92 23.08 100.00 
ตอเรือ 1 - - 1 - 1 - - - 100.0 - 100.00 
สาขางานการบัญชี 110 10 2 84 14 110 9.09 1.82 10.91 76.36 12.73 100.00 
สาขางานการขาย 68 9 3 47 9 68 13.24 4.41 17.65 69.12 13.24 100.00 
สาขางานเลขานุการ 49 10 1 30 8 49 20.41 2.04 22.45 61.22 16.33 100.00 
สาขางานคอมพวิเตอรธุรกิจ 68 18 1 44 5 68 26.47 1.47 27.94 64.71 7.35 100.00 

รวม 680 139 28 446 67 680 15.00 2.64 22.29 68.15 9.57 100.00 

สรุป :  ผูไดงานทําคิดเปนรอยละ 22.29 
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รอยละรวมผูท่ีไดงานทํารวมกับศึกษาตอ 
ระดับชั้น  ปวช. 

 

สาขาวิชา/สาขางาน  

รว
มร

อย
ละ
ผูที่

ได
งา
นท

ํา 

 

ศึก
ษา
ตอ

 

 

รว
มร

อย
ละ
ผูที่

ได
งา
นท

ํา +
ศึก

ษา
ตอ

 

สาขางานยานยนต 34.07 59.34 93.41 
สาขางานเครื่องมือกล  34.15 59.76 93.91 
สาขางานเชื่อมโลหะ  - 80.00 80.0 
สาขางานไฟฟา กําลัง 27.40 65.75 93.15 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส  15.15 72.73 87.88 
สาขางานกอสราง - 100.0 100.00 
เครื่องเรือนและตกแตง 100 - 100.00 
สาขางานสถาปตยกรรม - 76.92 76.92 
ตอเรือ - 100.0 100.00 
สาขางานการบัญชี 10.91 76.36 87.27 
สาขางานการขาย 17.65 69.12 86.77 
สาขางานเลขานุการ 22.45 61.22 83.67 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 27.94 64.71 92.65 
    เฉลี่ยรอยละ 22.29 68.15 90.43 
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ระดับปวส. 
จํานวนคน รอยละ  

 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํา
นว

นผ
ูจบ

กา
รศ

ึกษ
า 

ได
งา
นท

ํา 

ปร
ะก
อบ

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา
ตอ

 

ไม
สา
มา
รถ
ติด

ตอ
ได
 

รว
ม 

ได
งา
นท

ํา 

ปร
ะก
อบ

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

รว
มร

อย
ละ
ผูไ
ดง
าน
ทํา

 

ศึก
ษา
ตอ

 

ไม
สา
มา
รถ
ติด

ตอ
ได
 

รว
ม1

รอ
ยล

ะผ
ูได
งา
นท

ํา

แล
ะศึ

กษ
าต
อ 

สาขางานเทคนิคยานยนต  37 25 2 6 4 37 67.57 5.41 72.97 16.22 10.81 89.19 
สาขางานเครื่องมือกล 31 18 2 8 3 31 58.06 6.45 64.52 25.81 9.67 90.33 

สาขางานเทคนิคการเชื่อม
โลหะ 

18 9 - 7 2 18 50.0 - 50.00 38.89 11.11 88.89 

สาขางานติดต้ังไฟฟา 14 8 - 2 4 14 57.14 - 57.14 14.29 28.57 71.43 

สาขางานเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ 

13 8 1 2 2 13 61.54 7.69 69.23 15.38 15.38 84.61 

สาขางานระบบโทรคมนาคม 19 7 - 6 6 19 36.84 - 36.84 31.58 31.58 68.42 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 12 7 1 2 2 12 58.33 8.33 66.67 16.67 16.67 83.34 

สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13 8 - 2 3 13 61.54 - 61.54 15.38 23.08 76.92 

สาขางานการตลาด 15 6 - 4 5 15 40 - 40 26.67 33.33 66.67 

รวม 172 96 6 39 31 172 54.56 3.09 57.66 22.32 20.02 81.97 

 
สรุป :  ผูไดงาน รอยละของ  57.66 
 ผูศึกษาตอ รอยละ  22.32 
 ผูไมสามารถติดตอได รอยละ  20.02   

รวมผูไดงานทาํและศึกษาตอจํานวน 141 คน คิดเนรอยละ 81.97      
 

สัมฤทธิ์ผล   
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ 

ศึกษาตอภายใน  1  ป  รวม ปวชและปวส  รอยละ 86.2   เกณฑ  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 12   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ 
          การศึกษา 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่นักศึกษาที่จบในป
การศึกษา 2551  ไดเขาทํางานในหลาย ๆ ทางเชน จากการไปนิเทศ นักศึกษา ปจจุบัน  ติดตอโดยที่ปรึกษา   
และนําขอมูลมา ประเมินสรุป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ผลการติดตามและประเมนิผลความพึงพอใจจากสถานประกอบการ เปนดังนี ้
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สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2551 

ท่ีมีตอการทํางานของผูจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
       

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

คาเฉลี่ย 

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ             

1. มีความรู ในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี 31 30 38     4.59 
2. สามารถใชวิชาความรูในการทํางานได 22 25 52     4.13 
3. ความสามารถในการเรียนรูงานในหนาที่ 32 16 51     4.42 
4. ความสามารถในการเขาใจงานที่ไดรับมอบหมาย 16 30 53     3.95 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   32 44     4.25 
6. มีความรูความสามารถดานภาษา 15 27 57     3.88 
7. มีความรูความเขาใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 29 22 48     4.39 

รวม 145 182 343     4.23 

2. ดานทักษะในการปฏิบัติงาน             

1. ทักษะในการวางแผนและการทํางานอยางเปนระบบ 35 35 29     4.78 
2. สามารถประยุกตใชความรูดานวิชาชีพ วิชาการไปสูการ
ปฏิบัติ 

38 33 28     
4.86 

3. ทักษะในการคิดวิเคราะหแกปญหา 30 24 45     4.45 
4. ทักษะในการติดตอสื่อสารประสานงาน 34 34 31     4.72 
5. ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 40 19 40     4.81 
6. ความถูกตองของผลงานที่ทํา 39 21 39     4.78 
7. การพัฒนางานอยูเสมอ 31 38 30     4.64 

รวม 247 204 242     4.72 

3. ดานบุคลิกภาพ             
1. ความเช่ือมั่นในตนเอง 29 25 45     4.42 
2. การทํางานรวมกับผูอื่น 25 25 49     4.26 
3. การทํางานเปนทีม 18 35 46     4.08 
4. ความมีมนุษยสัมพันธ  26 25 48     4.3 
5. มีภาวะผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก 18 24 48     3.95 
6. ความมีน้ําใจและอุทิศเวลาเพื่องาน 28 21 50     4.27 
7. ความสามารถในการควบคุมอารมณและทัศนคติ เชิงบวก 18 25 56     3.98 
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รวม 162 180 342     4.18 

4. ดานคุณธรรมจริยธรรม             

1. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 38 34 27     4.89 
2. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและขอบังคับของหนวยงาน       36 31 32     4.76 
3. ความซื่อสัตยสุจริต 36 23 40     4.69 
4. การตรงตอเวลา 28 30 41     4.42 
5. ความมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น 25 36 38     4.38 
6. ความขยันและรับผิดชอบในการทํางาน 28 33 38     4.45 
7. ความออนนอมถอมตน/มีสัมมาคารวะ 32 25 42     4.54 

รวม 223 212 258     4.59 

       
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  4.23 
2. ดานทักษะในการปฏิบัติงาน    4.72 
3. ดานบุคลิกภาพ      4.18 
4. ดานคุณธรรมจริยธรรม     4.59 
 สัมฤทธิผล  สรุปท้ัง 4 ดาน ระดับความพึงพอใจอยูท่ีระดับ 4.43 
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มาตรฐานที่ 2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดพฒันาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะซึ่งเนนการปฏิบัติงานจริงในทุกสาขาวิชาโดยฝกงาน
ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม และออกฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทุกสาขาวิชา อีกทั้ง
จัดการเรียนการสอนโดยเนนการปฏิบัติจริง 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  ทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
และสถานประกอบการมีความพึงพอใจในหลักสูตร 
 

ตารางแสดงการดําเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
สถานะของการดําเนินการ ลําดับท่ี สาขางาน/สาขาวิชา 

พัฒนาแลว ยังไมไดพัฒนา 
ผูรับผิดชอบ 

1 สาขาวิชาเครื่องกล   นายธวัช ปริญญาศาสตร 
2 สาขางานเครื่องมือกล   นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล 
3 สาขาวิชาโลหะการ   นายบุญเติม เผือกรมโพธิ์ 
4 สาขางานไฟฟากําลัง   นายธนะ  จันทรออน 
5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส   นายเอกชัย วงศแสนเจริญดี 
6 สาขางานการกอสราง   นายชาตรี  ศรีคงแกว 
7 สาขางานสถาปตยกรรม   นายเชิญขวัญ พงษสาระนันกุล 
8 สาขางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   นายบุญสืบ  โพธิ์ศร ี
9 สาขางานการบัญชี   นายวินัย  รมบารมี 

10 สาขางานการขาย   นางศรีพรรณ  จารุฑีฆัมพร 
11 สาขางานการเลขานุการ   นางดารณี  นามีผล 
12 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   นางเบญจมาศ  โพธิกําพล 

สัมฤทธิ์ผล 
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 วิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โดยความ
รวมมือกับสถานประกอบการ  ครบทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
ตัวบงชี้ท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
  

วิธีดําเนินการ 
 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการบูรณาการของนักเรียน  การใชส่ือการสอนที่หลากหลาย  
การวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย ตามสภาพจริง ใหเหมาะสมกับผูเรียนและแผนการจัดการเรียนรู มี
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูและการจัดการอบรมและสงเสริมใหครูผูสอนมีความรู ความสามารถทั้ง
ในดานการจัดการเรียนการสอน การผลิตและการใชส่ือ 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินตามแผนการจดัการศึกษาอยางมีระบบและมีการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดําเนินการตัวบงชี้ที่ 14 อยูในระดับ  ด ี
สัมฤทธิ์ผล  ตัวบงชี้  
ตารางที่ 1 การปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน จํานวน 
ครู 

1.การจัดการ
เรียนการสอน
ตรงตาม

แผนการจัดการ
เรียนรู 

2.การนิเทศ
การสอน 

3.การประเมิน
คุณภาพการ

สอน 

4.การประเมิน
ระดับความพึง
พอใจของ
ผูเรียนตอ
คุณภาพการ

สอน 

5.การนํา
ผลการ
ประเมิน
ไป

พัฒนาการ
เรียนรู 

รวม ระดับ
ตัวบงชี้ 

สาขาวิชาเครื่องกล 14      5 ดี 
สาขางานเครื่องมือกล 13      5 ดี 
สาขาวิชาโลหะการ 9      5 ดี 
สาขางานไฟฟากําลัง 10      5 ดี 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส 14      5 ดี 
สาขางานกอสราง 4      5 ดี 
สาขางานสถาปตยกรรม 1      5 ดี 
สาขางานสารสนเทศฯ 4      5 ดี 
สาขางานการบัญชี 6      5 ดี 
สาขางานการขาย 10      5 ดี 
สาขางานเลขานุการ 5      5 ดี 
สาขางานคอมพวิเตอรฯ 6      5 ดี 
กลุมพื้นฐาน 6      5 ดี 
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แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ 24      5 ดี 

รวม 126 14 14 14 14 14 5 ดี 

 สรุป  จํานวนสาขาวิชา    มีการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นักเรียน  ระดบั  ปวช.  ปฏิบัติได  5  ขอ  นกัศึกษา  ระดับ  ปวส.  ปฏิบัติได  5     ขอ   

มีจํานวน  14  สาขาวิชา ผลการประเมิน อยูในระดบั.ดี   
             เกณฑการประเมิน                                                                                                                                                      

ระดับ  3   =    มากกวา รอยละ  75                                                                                                                                  
ระดับ 2  =   รอยละ  60 – 75                                                                  
ระดับ  1   =   นอยกวา รอยละ 60 

 
สรุปการจัดทําแผนการสอนของครู  

ประจําภาคเรียนที่.......1-2.............ปการศึกษา......2552................. 

จํานวน
วิชา
สอน
รวม 

จํานวน
แผน
บูรณา
การฯสง 

การประเมินตาม
สภาพจริง 

บันทึกการสอน 
ระดับความสมบูรณ 

 

 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
ครู 

2552 2552 1/52 2/52 2552 1/52 2/52 2552 ดี- พอใช ปรับปรุง 
             
1.สาขาวิชา
เครื่องกล 

14 94 94 44 50 94 44 50 94 94 0 0 

2.สาขาวิชาชาง
ไฟฟา 

10 80 80 36 44 80 36 44 80 80 0 0 

3.สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส  

14 114 110 57 57 114 57 57 114 110 4 0 

4.สาขาวิชาชาง
กอสราง 

4 54 54 28 26 54 28 26 54 54 0 0 

5.สาขาวิชาส
ถาปตย 

1 12 12 6 6 12 6 6 12 12 0 0 

6.สาขาวิชา
เครื่องมือกลฯ 

13 100 100 45 55 100 45 55 100 97 3 0 

7.สาขาวิชาโลหะ
การ 

9 82 82 44 38 82 44 38 82 82 0 0 

8.สาขาวิชาการ
ขาย 

6 44 44 23 21 44 23 21 44 44 0 0 
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9.สาขาวิชาการ
บัญชี 

10 86 86 41 45 86 41 45 86 86 0 0 

 

จํานวน
วิชา
สอน
รวม 

จํานวน
แผน
บูรณา
การฯสง 

การประเมินตาม
สภาพจริง 

บันทึกการสอน 
ระดับความสมบูรณ 

 

 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวน
ครู 

2552 2552 1/52 2/52 2552 1/52 2/52 2552 ดี- พอใช ปรับปรุง 
             
10.สาขาวิชา
เลขานุการ 

5 35 35 14 21 35 14 21 35 35 0 0 

11.สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

6 57 57 24 33 57 24 33 57 57 0 0 

12.สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 29 29 11 18 29 11 18 29 29 0 0 

13.กลุมวิชา
พื้นฐาน 

6 36 36 18 18 36 18 18 36 36 0 0 

14.แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ 

24 196 196 98 98 196 98 98 196 196 0 0 

รวม 126 1019 1015 489 530 1019 489 530 1019 1012 7 0 

   99.61   100   100 99.31 0.69 0 

 
 
สรุป จํานวนครู ทั้งหมด  126.... คน         จํานวนวิชาที่สอนรวม    1019 
 จํานวนรายวิชาที่ทําแผนการสอน. 1015        รายวิชา  คิดเปนรอยละ.......99.61 
 จํานวนบันทึกหลังสอน             1019         รายวิชา  คิดเปนรอยละ… 100 
 การประเมินตามสภาพจริง    คิดเปนรอยละ   100  ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 

การบูรณาการ  คิดเปนรอยละ   99.61  ของรายวิชาที่เปดสอน 
ระดับความสมบูรณของแผนการสอน(เฉลี่ย)        2.98        ระดับ   ดี 

 ความสมบูรณของแผนการสอน    ระดับดี (3 )จํานวน…1012….แผน   คิดเปนรอยละ     99.31    ของรายวิชาที่ทํา    
                แผนการสอน 

 ระดับพอใช(2) ………19…….คน   คิดเปนรอยละ    1.87 
            ระดับปรับปรุง(1)…-………..คน   คิดเปนรอยละ   - 
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            ไมมีหลักฐานการสง   -  คน  คิดเปนรอยละ   - 
  
ตัวบงชี้ท่ี 15  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน  
 
วิธีดําเนินการ 
 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนาครู อาจารย ในเรื่องการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
การจัดนิเทศการสอน การประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยผูเรียน แบบประเมินการพัฒนาการจัดทํา
แผนการเรียนรู 
 - การปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพ 
 1.การจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรยีนรู 
 2.การนิเทศการสอน 
 3.การประเมินคุณภาพการสอน 
 4.การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน 
 5.ผลการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู 
 - การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 สถานศึกษาไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาครู อาจารย ในเรื่องการจดัทําแผนการเรยีนรูแบบ
บูรณาการ โดยทุกสาขางานไดจัดทําแผนการเรียนรู แบบบูรณาการครบทุกสาขางาน ครูผูสอนมีแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และมีการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงในทกุรายวิชาดัง
แสดงไวในตาราง 
 

สัมฤทธิ์ผล  
 ไดมีการปฏิบตัิตามองคประกอบของการประเมินครบทุกขอและ รอยละ 100 มีแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามคุณธรรมพื้นฐาน  
8 ประการ ของรายวิชาที่เปดสอน ระดับคณุภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและ
พึงพอใจตอคุณภาพการสอน อยูในระดับ ดี ดังแสดงในตาราง 
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สรุปประเมินผลความพงึพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับคณุภาพการสอน  
วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร  2552 

 
ระดับความพึงพอใจ  

 ที่ 
   
สาขางาน/สาขาวิชา ความรับ

ผิด ชอบ 
เทคนิค
การสอน 

การ
สงเสริม
ใหผูเรียน
สามารถ
เรียนรู
ดวย
ตนเอง 

ความ
เปนครู 

มีการใช
สื่อ 

ความรู
ความ 
สามารถใน
รายวิชาที่
สอน 

การ
ประเมินผล 

 
 

เฉล่ีย 

1 สาขาวิชาเครื่องกล 3.76 3.77 3.75 4.10 4.15 3.85 3.84 3.88 
2 สาขาวิชาชางไฟฟา 3.96 3.88 3.77 4.21 4.24 4.08 3.77 3.98 
3 สาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส  
3.78 3.72 3.73 4.09 4.10 3.79 3.81 3.86 

4 สาขาวิชาชางกอสราง 4.41 4.21 4.15 4.23 4.03 4.28 3.95 4.18 
5 สาขาวิชาสถาปตย 3.89 4.28 4.26 4.02 4.01 4.11 4.01 4.08 
6 สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ 4.25 4.01 4.02 4.11 4.04 4.24 4.11 4.11 
7 สาขาวิชาโลหะการ 4.33 4.12 4.15 4.31 4.12 4.35 4.24 4.23 
8 สาขาวิชาการขาย 3.80 3.71 3.76 4.00 3.74 3.92 3.76 3.81 
9 สาขาวิชาการบัญชี 3.99 3.83 3.83 4.23 4.08 4.02 3.96 3.99 
10 สาขาวิชาเลขานุการ 3.70 3.57 3.43 4.12 3.93 3.92 3.55 3.74 
11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
4.35 4.34 3.83 4.32 4.17 4.04 4.09 4.16 

12 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.00 3.83 3.89 4.06 4.52 4.16 3.95 4.06 

13 กลุมวิชาพื้นฐาน 4.18 3.74 3.81 4.0 4.0 3.9 4.2 3.98 
14 แผนกวิชาสามัญ-

สัมพันธ 
4.47 4.34 4.38 4.44 3.80 4.57 4.51 4.43 

  4.06 3.95 3.91 4.16 4.06 4.09 3.98 4.03 
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สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพของผูสอน ในดานตาง ๆ (เกณฑประเมิน  5  ระดับ) 
1. ความเปนครู  ระดับความพึงพอใจ  4.16 
2.  ความรูความสามารถในรายวิชาที่สอน  ระดับความพึงพอใจ  4.09   
3. ดานความรบัผิดชอบ และ การใชส่ือในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนระดับความพึงพอใจ  

4.06   
สัมฤทธิ์ผล   ความพึงพอใจของผูเรียนตอคณุภาพของผูสอน เฉล่ียรวม   4.03   เกณฑ  ดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



62 
 

 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 16  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนอยาง  
                      เหมาะสม 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครดําเนินการจัดสรรวัสดุฝกตามหลักเกณฑจัดสรรงบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสํานักงบประมาณเปนขั้นตอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูง อยาง
ประหยัด  และมีความเปนกลาง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณในการจัดหาวัสดุฝกของผูเรียนทั้งสิ้น  10,195,186 บาท คิดเปนรอยละ  14.78 
ของงบประมาณทั้งหมด   ซ่ึงอยูในเกณฑ พอใช 
 

บันทึกงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2552 

งบประมาณ 

งบประมาณที่ไดรับ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

วัสดุฝก วัสดุอุปกรณ
พัฒนา แผนก 

รวม 

งบดําเนินการ 
 

รอยละเม่ือเทียบ
งบดําเนินการ 

เครื่องกล 428,512.64 500,000.00 928,512.64 68,966,588.37 1.35 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง 385,671.00 500,000.00 885,671.00 68,966,588.37 1.28 
โลหะการ 224,953.88 500,000.00 724,953.88 68,966,588.37 1.05 
ไฟฟากําลัง 328,919.12 500,000.00 828,919.12 68,966,588.37 1.20 
อิเล็กทรอนิกส 429,843.56 500,000.00 929,843.56 68,966,588.37 1.35 
การกอสราง 83,392.48 500,000.00 583,392.48 68,966,588.37 0.85 
สถาปตยกรรม 68,952.00 500,000.00 568,952.00 68,966,588.37 0.82 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 75,500.00 500,000.00 575,500.00 68,966,588.37 0.83 
กลุมพื้นฐาน 135,895.32 500,000.00 635,895.32 68,966,588.37 0.92 
สามัญ สัมพันธ  775,220.00 775,220.00 68,966,588.37 1.12 
การบัญชี 277,754.00 500,000.00 777,754.00 68,966,588.37 1.13 
การขาย 180,464.00 500,000.00 680,464.00 68,966,588.37 1.00 
เลขานุการ 100,110.00 500,000.00 600,110.00 68,966,588.37 0.87 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 199,998.00 500,000.00 699,998.00 68,966,588.37 1.01 

รวม/เฉล่ีย 2,919,966.00 7,275,220.00 10,195,186.00 68,966,588.37 14.78 
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ตัวบงชี้ท่ี 17  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 
วิธีดําเนินการ วิทยาลัยฯ มอบหมายใหแตละแผนกจัดทาํโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มเติม โดย
วิทยาลัยฯ ไดใหการสนับสนนุตามโครงการดังนี ้   

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน จํานวนเครื่อง 
จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาสาขางานโลหะการ 96,000.00 6 
ปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000.00 
 

54,000.00 

- 
 
- 

จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงานแผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม 50,000.00 2 
จัดซื้อคอมพิวเตอรสาขางานการขาย 278,545.00 41 
จัดหาคอมพิวเตอรสาขางานเลขานุการ 299,970.00 รวมกับการขาย 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและวางระบบเครือขาย
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

170,000.00 - 

จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 109,140.00 - 
 

ผลการดําเนินการ 
  

ระบบคอมพิวเตอรในแตละแผนก/สาขา ประจําปการศึกษา 2552 

จํานวน 

สาขางาน/สาขาวิชา หองเรียน 
คอมพิวเตอร 

เคร่ืองคอมฯ 
ตอหอง 

ผูเรียนตอ
เคร่ือง 

ผูเรียน 
ถัวเฉลี่ย 
ตอหอง 

สาขาวิชาเครื่องกล 1 20 1.25:1 25 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 1 23 1.13:1 26 
สาขาวิชาชางเชื่อม/ (เรียนที่สาขาเทคนิคพื้นฐาน) 1 10 1.60:1 16 
สาขาวิชาไฟฟา 1 20 1.35:1 27 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 2 30 1.03:1 31 
สาขาวิชาการกอสราง 1 15 1.00:1 15 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม ใชรวมกับกอสราง 1 15 0.67:1 10 
สาขาวิชาพณิชยการ (บัญชี,ขาย,เลขา,คอม) 3 40 0.75:1 30 
สาขาวิชาสารสนเทศ 3 20 1.00:1 20 

รวม 14 193 1.09:1  
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สัมฤทธิ์ผล         ในภาพรวมของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา  โดยมีจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนใน
รายวิชาที่ใชคอมพิวเตอร เปน  1.09:1  ระดับ ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัตกิาร  
         โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏบิัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และ 
         เกิดประโยชนสูงสุด 
 
วิธีการดําเนินการ 
 มีการจัดอาคารเรียนตามลักษณะสาขา  มีหองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการมีหองเรียนแผนก
วิชาสามัญครบทุกหมวดวิชาการแตงตั้ง ในการดูแลรักษาปรับปรุงและพัฒนาหองเรียนไดอยางเหมาะสม  มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการดูแลทําใหเกิดประโยชนสูงสุด  นักเรียนมีความสุขในการเรยีน  มีหองสมดุและหอง
อินเตอรเน็ตที่เหมาะสม  
 

ผลการดําเนินงาน 
 พิจารณาจาก 3 องคประกอบดังนี ้
 1. ความเหมาะสมขององคประกอบ 1 ดานการจัดหองเรียน หองปฏิบัตกิาร โดยพิจารณาจาก
ประเด็นตอไปนี้ 
     1.1 มีการวางแผนการใชสถานที่โดยผูมีสวนเกีย่วของ 
  -   หนังสือบันทึกขอความ 
     1.2 มีการใชอาคารสถานที่ตามกรอบที่กําหนด 
  -  ตารางการใชพื้นที ่
     1.3 มีการติดตาม ประเมนิผลการใชอาคารสถานที่ 
  -  แบบประเมนิผล 
     1.4 มีการปรับปรุงจากการประเมิน 
  -  โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
 2. ความเหมาะสมขององคประกอบที่  2 ดานการจัดหองเรียน  หองปฏบิัติการ โดยพจิารณาจาก
ประเด็นตอไปนี้ 
     2.1 มีส่ือที่หลากหลาย 
  -  หนังสือประกอบการเรียนการสอนของแผนกวิชา 
  -  เอกสารตําราเรียนหองสมดุ 
     2.2 มีระบบการจัดการที่มปีระสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน 
  -  หองสืบคนหองสมุด 
  -  หองอินเทอรเน็ต 
     2.3 สามารถรองรับการใหบริการแกชุมชนและสังคม 
  -  หนังสือบันทึกการขอใชหองประชุมจากหนวยงานภาคเอกชน 
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  -  หองอินเทอรเน็ต 
  -  หองคอมพิวเตอร 
     2.4 มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 
  -  แบบประเมนิ 
 3. ความเหมาะสมขององคประกอบที่ 3  ดานการจัดการ ครุภัณฑและอุปกรณ โดยพิจารณาจาก
ประเด็นตอไปนี้ 
     3.1 จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีเทยีบกับเกณฑครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน รอยละของ 
           สาขาวิชาที่มีครุภัณฑ  อุปกรณตามเกณฑครุภณัฑมาตรฐานขั้นพืน้ฐาน 
  -  บัญชีครุภัณฑแผนกวิชาตางๆ  
  

สัมฤทธิ์ผล 
 นักเรียนและผูขอใชสถานที่มีความพึงพอใจในความเหมาะสมในการจดัอาคารสถานที่อยูในระดับ ดี 
 
 ความเหมาะสมในการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงาน 

 

มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่, ใชสถานที่ตามกรอบมีการติดตามประเมินผล มีการ
ปรับปรุงจากการประเมิน 

               ความเหมาะสม 
 
สาขางาน/สาขาวิชา ดี พอใช ปรับปรุง 
เครื่องกล    
เครื่องมือกลฯ    
โลหะการ    
ไฟฟา    
อิเล็กทรอนิกส    
กอสราง    
สถาปตยกรรม    
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
ประมงทะเล    
เทคนิคพื้นฐาน    
สามัญ – สัมพันธ    
การบัญชี    
การขาย/การตลาด    
เลขานุการ    
คอมพิวเตอรธุรกิจ    
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ตัวบงชี้ท่ี 19  ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ 
         ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
วิธีดําเนินการ 

ศูนยวิทยบริการมีการจัดครุภัณฑ, อุปกรณการศึกษาและสื่อที่หลากหลายทั้งสื่อส่ิงพิมพ, ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีคอมพิวเตอรชวยในการเรียนรูดวยตนเองและสืบคนขอมูลของ
หองสมุดดวยโปรแกรม RLIB 2007 ผานทางระบบอินเตอรเน็ต  มีการจัดหมวดหมูหนังสือดวยระบบ
รัฐสภาอเมริกัน  (LC) จัดแบงพื้นที่ใหบริการตาง ๆ อยางเหมาะสม 

นอกจากเปดใหบริการแกนักเรียน, นักศึกษา, บุคลากรของวิทยาลัยฯ ยังเปดใหบริการแก
บุคคลภายนอก โดยเปดใหบริการทุกวันรวมทั้งวันเสาร – อาทิตย มีการประเมินคุณภาพการใหบริการและ
จัดทํากิจกรรมโครงการตาง ๆ เพื่อปรับปรุงการใหบริการ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยวิทยบริการจึงมีการปฏิบัติงานครบทั้ง 4 ขอ คือ  
1. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีส่ือที่หลากหลาย และขอมูลการใชงาน 
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน 
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

 
สัมฤทธิ์ผล 

ตามเกณฑการพิจารณาอยูในเกณฑ ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 
 
วิธีดําเนินการ 

ความเหมาะสม  ดานการจดัการ ครุภัณฑและอุปกรณ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ จํานวน
ครุภัณฑและอุปกรณที่มีเทยีบกับเกณฑครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน รอยละของ สาขาวิชาที่มีครุภณัฑ  
อุปกรณตามเกณฑครุภณัฑมาตรฐานขั้นพืน้ฐาน 
  -  บัญชีครุภัณฑสาขาวิชาตางๆ  
 
ผลการดําเนินงาน 
       สาขาวิชาจํานวน 12 สาขาวชิามีการจัดการดานครุภัณฑและอุปกรณเมือ่เทียบกับครุภณัฑมาตรฐาน
ทุกสาขาวิชาตามเกณฑมาตรฐาน  
สัมฤทธิ์ผล 
 เกณฑ ด ี
 

 
 
 

จํานวนครุภัณฑและอุปกรณ เทียบกับครุภัณฑมาตรฐาน สาขางาน/สาขาวิชา 

ดี พอใช ปรับปรุง 
เครื่องกล    
เครื่องมือกลฯ    
โลหะการ    
ไฟฟา    
อิเล็กทรอนิกส    
กอสราง    
สถาปตยกรรม    
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
กลุมพื้นฐาน    
สามัญ – สัมพันธ    
การบัญชี    
การขาย/การตลาด    
เลขานุการ    
คอมพิวเตอรธุรกิจ    
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ตัวบงชี้ท่ี 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจัดการสิ่งแวดลอม   ส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยใหกับ
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
1.1 จัดคําส่ังแตงตั้งครู  – อาจารย   เจาหนาที่   และยามดูแลเร่ืองความปลอดภัยใน

สถานศึกษาทั้งภาคเชาและภาคค่ํา 
1.2 ในแตละสาขาวิชาจัดใหมีเครื่องดับเพลิงเพื่อปองกันอัคคีภัยอยางพอเพียง 
1.3 อาคารสํานักงาน หองเรียนวิชาสามัญ สัมพันธจัดใหมีเครื่องดับเพลิงเพื่อปองกัน

อัคคีภัยประจําอาคารสํานกังาน 
1.4 ในสาขาวิชาจัดเขียนคําขวัญเตือนสติเร่ืองความปลอดภัย 
1.5 ในสาขาวิชาจัดทําปายแสดงขั้นตอนการใชเครื่องมือ – อุปกรณ 

2. การจัดสภาพแวดลอมทั่วๆ ไป 
2.1 จัดสถานที่พักผอนใหนักศึกษาไดอยางพอเพียง 
2.2 จัดดูแลตกแตงซอมบํารุงอาคารเรียนใหสะอาดอยูเสมอ 
2.3 จัดระบบไฟฟาประปาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 จัดใหมีถังขยะประจําอาคารเรียนและสาขาวิชา 
2.5 จัดระบบสุขาใหครู – อาจารย และนักเรียนมีใชอยางพอเพียง 
2.6 จัดใหมีการตรวจสภาพซอมแซมบํารุงวัสดุ – อุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในแตละสาขาวิชา 

3.1 จัดใหมีหองสมุดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาในยามวางอยางพอเพียง 
3.2 จัดใหมีหองอินเทอรเน็ตเพื่อใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลสารสนเทศอยางพอเพียง  
3.3 จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาอยางพอเพียง  

 

สัมฤทธิ์ผล 
       ระดับคุณภาพของสาขาวิชาทุกสาขาทีม่ีตอการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู  เปนคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ ด ี
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มีการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู                 ระดับคุณภาพ 
 
 สาขางาน/สาขาวิชา 

ดี พอใช ปรับปรุง 

เครื่องกล    
เครื่องมือกลฯ    
โลหะการ    
ไฟฟา    
อิเล็กทรอนิกส    
กอสราง    
สถาปตยกรรม    
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
กลุมพื้นฐาน    
สามัญ – สัมพันธ    
การบัญชี    
การขาย/การตลาด    
เลขานุการ    
คอมพิวเตอรธุรกิจ    
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ความคิดเห็นจากหนวยงานภายนอกที่มีตอความเหมาะสมในการใชหองประชุม หองอินเทอรเน็ต หอง
คอมพิวเตอร 

 
ระดับความคิดเห็น สถานประกอบการ / หนวยงาน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอรจํากัด (มหาชน)    
บริษัท ดีแทค จํากัด    
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)    
โรงเรียนราชาพาณิชยนาวี    
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
โรงพยาบาลสมุทรสาคร    
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)    
โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 เมืองสมุทรสาคร    
ศูนยประสานงานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร 

   

สถานีตํารวจทางหลวง 1    
กองกํากับการ 2    
กองบังคับการตํารวจทางหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    
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ตัวบงชี้ท่ี 22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทีรั่บผิดชอบ 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดสนับสนุนผูสอน และบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาชีพ เทคโนโลยี และ
การจัดการเรียนการสอน โดยสงไปอบรม สัมมนาที่จัดโดยตนสังกัด และองคกรอื่นๆ รวมท้ังสถาน
ประกอบการ และจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร เชน โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม
ปฏิบัติการ E-Book โครงการอบรมครูเครือขาย Intel การซอมคอมฯ และติดตั้งโปรแกรม , การจัดการเรียน
การสอนบูรณาการ , ฯลฯ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังนําเจาหนาที่ไป
ศึกษาดูงานสถานศึกษาภาคเหนอื รวมทั้งศึกษาดูงานสถานประกอบการดานวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
 

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

สัมฤทธิ์ผล 
 ครู อาจารย ไดรับการพัฒนาตนเอง โดยผานการอบรม สัมมนา  20  ช่ัวโมง  จํานวน 126   คน  
รอยละ 100    อยูในเกณฑ ด ี
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สรุปจํานวนครูท่ีไดรับการพฒันาในวิชาชพีท่ีสอน 
วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร   ประจําปการศึกษา  2552 

 

สาขางาน/สาขาวิชา 
จํานวน 
ครู 

รับการพัฒนา 
รวม  20  ชม. / ป 

รอยละ 

เครื่องกล   14 14 100 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง  13 13 100 
โลหะการ  9 9 100 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  10 10 100 
อิเล็กทรอนิกส   14 14 100 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 100 
การกอสราง 4 4 100 
สถาปตยกรรม 1 1 100 
กลุมพื้นฐาน 6 6 100 
สามัญ-สัมพันธ 24 24 100 
การบัญชี 10 10 100 
การขาย 6 6 100 
เลขานุการ 5 5 100 
คอมพิวเตอร 6 6 100 

รวม 126 126 100 

 
หมายเหต ุ -  การพัฒนา  หมายถึง  การฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  การศึกษาดูงาน  การทัศนศึกษา  การศึกษาตอ  ไมนอยกวา  20  ชม. ตอคนตอป  
  -  คอมพิวเตอรธุรกิจรวมพนักงานราชการ 
 
 รอยละของครท่ีูไดรับการพฒันาในวิชาชพีท่ีสอนหรือตามหนาท่ีรับผดิชอบไมนอยกวา  20  ชั่วโมง  
ตอคนตอป  คดิเปนรอยละ  100  อยูในระดับ ด ี
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สรุปจํานวนบคุลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาคร  ประจําปการศึกษา  2552 

 

ประเภท 
จํานวน 
บุคลากร 

รับการพัฒนา 
รวม 20ชม./ป 

รับการพัฒนา 
ไมถึง 20 ชม./ป 

รอยละของการพัฒนา
รวม 20 ชม. 

ผูบริหาร 5 5 - 100 
ขาราชการพลเรือน 2 - 2 - 
ลูกจางประจํา 12 6 6 50 
ลูกจางช่ัวคราว 48 28 20 58.33 

รวม 67 39 28 58.20 

 
หมายเหต ุ -  การพัฒนา  หมายถึง  การฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  การศึกษาดูงาน  การทัศนศึกษา  การศึกษาตอ  ไมนอยกวา  20  ชม. ตอคนตอป  
   
 
 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบไมนอยกวา  20  ชั่วโมง  ตอคนตอป  
คิดเปนรอยละ  58.20  อยูในระดับ  ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 23  จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
         สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 

วิธีดําเนินการ 
1. สํารวจขอมูลจากรายงานการนํานักศกึษาไปศึกษาดูงานยงัสถานประกอบการของแตละแผนก

วิชา 
2. สํารวจขอมูลการประชุม อบรมที่ทางวิทยาลัยฯ งาน และแผนกวิชาตางๆที่ไดจัดขึ้น 
3. สํารวจขอมูลการฝกงานยังสถานประกอบการของนักเรยีน นกัศึกษา 
4. สํารวจขอมูลงบประมาณระหวางปที่ทางวทิยาลัยไดจัดใหงาน แผนกวชิาตางๆ 
5. สํารวจขอมูลการจัดระดมเงนิทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัย 
6. สํารวจขอมูลโครงการกูยืมเงนิเพื่อการศึกษาและโครงการเงินทุนเพื่อการศึกษา 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพอยางสม่าํเสมอ 
 
 

สัมฤทธิ์ผล 
จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดจํานวน   คร้ัง จัดอยูในเกณฑ ดี  (มากกวา 25 
คร้ัง) 
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ตารางสรุปจํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาประจําปการศึกษา 2552 

 

แหลงทรัพยากร ภายใน ภายนอก จํานวนครั้ง ปริมาณ 
1. เงินทุนการศึกษา   9 ครั้ง 23 ทุน 
2. เงินกูยืมเพื่อการ ศึกษา -  ปละ 1 ครั้ง      

3 . นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาศึกษาดูงาน
หนวยงานตางๆ 

-  6  ครั้ง 256  คน 

4.งบประมาณจากหนวยงาน
อื่นๆ 

-  2  ครั้ง 2,001,000 

5. เครื่องเสียง ไมโครโฟน -  1  ครั้ง 783,240 

6. คอมพิวเตอร   1 ครั้ง 1,593,390 

7. งบประมาณจากสมาคม
ศิษยเกาฯ 

  1 ครั้ง 631,978 

8.รับการสนับสนุน บุคลากร    6 ครั้ง 9  คน 

9. การเขาคายลูกเสือวิสามัญ
ประจําปการศึกษา 2552 

  1 ครั้ง     

10. การนํานักศึกษาไปศึกษาดู
งานของแตละสาขาวิชา 

   51  ครั้ง - 

รวมจํานวนครั้ง 79 คร้ัง ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
         และระบบปกต ิ
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดติดตอประสานงาน  สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ  ไดแก  การวางแผนความรวมมือและประสานงานกับสถานประกอบการ  
ดําเนินการตามแผน  ติดตาม  ประเมินผล  รวมแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  ชางอุตสาหกรรม  
นอกจากนี้วิทยาลัยยังไดประสานความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อสงผูเรียนภาคปกติเขาฝก
ประสบการณวิชาชีพ      แหง  โดยใชเวลา  1  ภาคเรียน และระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกงาน 2 ภาคเรียน ใน 
ระดับ ปวส. ฝกงานในภาคฤดูรอน 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนสถานประกอบการที่สามารถรับนักเรียน และการฝกงานของนักเรียน – นักศึกษา 
ไดอยางแนนอน จํานวน  563 แหง ตลอดปการศึกษา  2552  โดยแบงออกเปน 

   ภาคเรียนที่  1     จํานวน    195   แหง 
   ภาคเรียนที่  2     จํานวน   222    แหง 
   ภาคเรียนที่  3 (ภาคฤดูรอน) จํานวน   146    แหง 

2. ปการศึกษา 2552 มีสถานประกอบการจาํนวน 25 แหงเขารวมพิธีลงนามและเชิดชูเกียรติ 
เปนการใหความรวมมือของสถานประกอบการที่ตกลงในความรวมมอืที่จะรับนักศกึษา
ฝกงานและถายทอดวิทยาการใหกับวิทยาลยัอยางตอเนื่อง 

 
สัมฤทธิ์ผล 
         จากปการศึกษา  2552  พบวา มีสถานประกอบการที่เขารวม จํานวน 563 แหง โดยผานเกณฑที่
กําหนดอยูในระดับ เกณฑด ี
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ตัวบงชี้  25     จํานวนคน - ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภมูิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน 

 
แนวทางการดาํเนินการ 

   วิทยาลัยฯ   มีการดํา เนินงานและมีข อมูลที ่แสดงความตระหนัก  การปฏิบัต ิและ
ความสําเร็จ  จากการปฏิบัติตามขอกําหนด   โดยจัดใหมีกิจกรรม/งาน /โครงการที่ดําเนินการเพื่อ
นําไปสูมาตรฐานคุณภาพ มีการชี้แนะใหคําแนะนําแตละสาขาวิชาใหมีการจัดเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานที่เกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียน มรใหความรูแกผูเรียน 
  วิทยาลัยฯ ไดเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญที่เปนบุคคลภายนอกสถานศึกษา   มาใหความรูแกผูเรียน นอกจากนี้ยังไดนําผูเรียนไป
ศึกษาดูงาน  ตามสถานประกอบการและชุมชน ทําใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณจริง 
 
ผลการดําเนินงาน 
  ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สาขาตาง ๆ  
โดยตรง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 
สัมฤทธิ์ผล 
  ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และภูมิปญญาทองถ่ินใหความรูแกผูเรียนไมนอยกวา 2 คน / ช่ัวโมง  
ตอภาคเรียน คดิเปนรอยละ 83.33 อยูในเกณฑ  พอใช 
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แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวฒุิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสมทุรสาคร 

 
ภาคเรียนท่ี 1 / 2552 จํานวนสาขางานที่มีผูเชี่ยวชาญฯ รวมพัฒนาผูเรียนมีจํานวน 11 สาขาวิชา  คิดเปน

รอยละ  100 
 
ภาคเรียนท่ี 2 / 2552 จํานวนสาขางานที่มีผูเชี่ยวชาญฯ รวมพัฒนาผูเรียนมีจํานวน 11 สาขาวิชา  คิดเปน

รอยละ  66.66 
 
 สรุปไดวา  ตัวบงชี้ที่ 25  จํานวนผูเชีย่วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา 2 คน / ชั่วโมง  ตอภาคเรียน ของปการศึกษา 2552  คิดเปน  รอยละ 83.33  อยู
ในเกณฑ  พอใช 
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แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวฒุิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสมทุรสาคร 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
 

ลําดับ
ท่ี 

สาขางาน/สาขาวิชา ชื่อวิทยากร 
จํานวนชั่วโมง   
ท่ีใหความรู 

หนวยงานของวิทยากร 

1 ยานยนต 
นายสมยศ  ปล้ืมจิต 
นายวิเชียร  ผลขําทอง 

3 
3 

บ. มหานครเซอรวิส 
บ. พี เอ็น ซัมคอนแท็กเซอรวิส 

2 เครื่องมือกล คุณสุเวส  หทยัพันธลักษณ 3 บ. วี.อา.แฮนดเดิล จํากัด 
3 เชื่อมโลหะ นางจิราภรณ  วงศาโรจน 

และคณะ 
30 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

4 ไฟฟากําลัง นายสุรชาติ  อมรวงศไพบูลย 3 การไฟฟาบางปลา 
5 อิเล็กทรอนิกส วิทยากรกองพันทหารสื่อสารฯ  6 คายกําแพงเพชรอัครโยธิน 
6 สถาปตยกรรม วิทยากรโครงการบานดิน 3 โครงการบานดิน 
7 กอสราง นายปราโมทย  ขรรคบริวาร 

นายสมชาย  อุประ 
3 

3 
บ. สุคนธา  จํากัด 

- 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ นายนิติ  เจริญยิ่ง 

นายสยาม  ลิขติเลิศ 
6 
6 

- 

9 การบัญชี 
นายศรายุทธ  ทองอุทัย 
นายวัฒนา  คอชากูล 

8 
24 

- 

10 การขาย / การตลาด วิทยากร SME BANK 3 สํานักงาน SME BANK 
11 การเลขานุการ วิทยากร บมจ. เจริญโภคภัณฑฯ 4 บมจ. เจริญโภคภัณฑฯ 
12 คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยากร บ.ทริปเปล

อินเตอรเน็ต 
16 บ. ทริปเปลที อินเตอรเน็ต 
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แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวฒุิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสมทุรสาคร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
 

ลําดับ
ท่ี 

สาขางาน/สาขาวิชา ชื่อวิทยากร 
จํานวนชั่วโมง   
ท่ีใหความรู 

หนวยงานของวิทยากร 

1 ยานยนต - - - 
2 เครื่องมือกล วิทยากรจากตาํรวจบางแสน 

พระมหาสมปอง ฯ 
นายชนาธิป  ทวีพจน 
ดร. เฉลิมชัย  หาญกลาและคณะ 

2 
2 

40 
8 

สถานีตํารวจทางหลวง 1 
วัดสรอยทอง กทม. 
บ. ซี-รันนิ่ง จํากัด 

- 
3 เชื่อมโลหะ - - - 
4 ไฟฟากําลัง วิทยากรจากสาํนักงานสวัสดกิาร  

และคุมครองแรงงาน 
นายอนุชา  ธงจิตต 

2 
 

3 

วิทยากรจากสาํนักงานสวัสดกิาร  
และคุมครองแรงงาน 
บ. โรเบิรด บอซ 

5 อิเล็กทรอนิกส ผศ.ดร. ชัยวัฒน  จงกุลสถิตชัย 
และคณะ 

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
รัตนโกสินทร (ศาลายา) 

6 สถาปตยกรรม - - - 
7 กอสราง - - - 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสยาม  ลิขติเลิศ 

นายเจริญชยั  บญุดีสุวรรณ และคณะ 
6 - 

9 การบัญชี นายศรายุทธ  ทองอุทัย 8 - 
10 การขาย / การตลาด คุณลือชัย  ศรสุวรรณ 

คุณกิตตินุช  ร่ืนสุสาร 
6 
5 

- 

11 การเลขานุการ วิทยากรศูนยพฒันาฝมือแรงงาน 6 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน      
จังหวดัสมุทรสาคร 

12 คอมพิวเตอรธุรกิจ คุณบุษกร  แสงสุขเอี่ยม 
คุณศิริพร  ศรีสัมฤทธิ์ 

4 - 
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ตัวบงชี้ท่ี 26  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจัดผูสอนในรายวิชาตางๆ ตรงกับคุณวุฒิ ความชํานาญ และประสบการณ การรับ
บุคคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ไดตรวจสอบใหตรงตามความชํานาญและประสบการณ โดยในปการศึกษา 2552 
มีครูผูสอนที่เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ ครูพิเศษ ที่ทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ โดยจัดใหเพียงพอกับความตองการใหมากที่สุด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวชิา ดังตอไปนี ้
 

สรุปอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวชิาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา                               
 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปการศึกษา 2552 

สาขางาน/สาขาวิชา จํานวนผูเรียน จํานวนผูสอน อัตราสวน 
ยานยนต – เทคนิคยานยนต                             419 14 1:30 
เครื่องมือกล – เทคนิคการผลิต                        393 13 1:30 
โลหะการ – เทคนิคโลหะ                                194 9 1:22 
ไฟฟากําลัง   – เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ      
                     – ติดต้ังไฟฟา                                            

306 10 1:31 

อิเล็กทรอนิกส   – เทคนิคคอมพิวเตอร 
                          – ระบบโทรคมนาคม                          

408 14 1:29 

เทคโนโลยีสารสนเทศ                                      80 4 1:20 
บัญชี – การบัญชี                                             505 10 1:51 
การขาย – การตลาด                                         352 6 1:59 
เลขานุการ                                                        163 5 1:33 
คอมพิวเตอรธุรกิจ                                           389 6 1:65 
กลุมพื้นฐาน                                                      - 6 - 
กอสราง                                                             62 4 1:16 
สถาปตยกรรม                                                   46 1 1:46 

รวม                         3,317 102 1:33 

หมายเหตุ จํานวนผูเรียนรวมนักศึกษาตกคาง 
 

 จํานวนสาขางานที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ 1: ไมเกนิ 35   จํานวน  
8 สาขางาน จาก 12 สาขางาน คิดเปนรอยละ 66.67 
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สัมฤทธิ์ผล 
 รอยละสาขาวชิา สาขางาน ที่ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑในแตละ
สาขาวิชา  ผูสอน 1 คน: ไมเกิน35 จํานวน  8 สาขางาน จาก 12 สาขางาน คิดเปนรอยละ 66.67 อยูในเกณฑ 
พอใช 
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ตัวบงชี้ท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 

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

ผลการดําเนินงาน 
 ครูผูสอนที่เปนขาราชการ พนักงานของรฐั และครูพเิศษทั้งผูสอนดานวิชาชีพ และคณะวิชา
พื้นฐาน มีจาํนวนครูตอผูเรียน ดังนี้ จํานวนผูเรียนทั้งหมด 3317  คน  จํานวนครูผูสอนทั้งหมด126    คน 
เฉลี่ย  26  คน ตอ    ครู  1  คน 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียน   26   คน ตอครู  1 คน  ซ่ึงอยูในระดับ พอใช 
 

สรุปอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวชิาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา                               
 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปการศึกษา 2552 

สาขางาน/สาขาวิชา จํานวนผูเรียน จํานวนผูสอน อัตราสวน 
ยานยนต – เทคนิคยานยนต                       419 14 1:30 

เครื่องมือกล – เทคนิคการผลิต                    393 13 1:30 
โลหะการ – เทคนิคโลหะ                        194 9 1:22 

ไฟฟากําลัง – เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ – 
ติดต้ังไฟฟา                                   

306 10 1:31 

อิเล็กทรอนิกส – เทคนิคคอมพิวเตอร – ระบบ
โทรคมนาคม                                  

408 14 1:29 

เทคโนโลยีสารสนเทศ                           80 4 1:20 
บัญชี – การบัญชี                               505 10 1:51 

การขาย – การตลาด                             352 6 1:59 
เลขานุการ                                    163 5 1:33 

คอมพิวเตอรธุรกิจ                              389 6 1:65 
กลุมพื้นฐาน                                   - 6 - 
กอสราง                                      62 4 1:16 

สถาปตยกรรม                                 46 1 1:46 
สามัญ-สัมพันธ - 24 - 

รวม                         3,317 126 1:26 

หมายเหตุ จํานวนผูเรียนรวมนักศึกษาตกคาง 
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มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพฒันาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 28   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดแตงตั้งครูผูสอนใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารับผิดชอบ ดูแลผูเรียนอยางนอยคน
ละ 1 หองเรียน  โดยอาจารยที่ปรึกษาจะทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนดานการเรียน   ความประพฤติ 
ประสานงานกับผูปกครองเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน      โดยครูอาจารยที่ปรึกษาจะพบผูเรียนทุกเชา 
เมื่อผูเรียนเขาแถวหนาเสาธงเพื่อตรวจการแตงกายใหถูกระเบียบ   ดูแลสอบถามทุกขสุข   เช็คชื่อเขาแถว ฟง
การอบรม     นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาจะพบผูเรียนเพื่อแจงขาวสาร      อบรมคุณธรรมอยางสม่ําเสมอ 
อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
 
ผลการดําเนินงาน 

 อาจารยที่ปรึกษาดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางสม่ําเสมอ อาจารยที่ปรึกษาทุกคนพบผูเรียนในความ
รับผิดชอบมากกวา 1 คร้ังตอสัปดาห หรือมากกวา 26 คร้ังตอป โดยอาจารยที่ปรึกษาจะแจงขาวสารขอมูล

รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ของวิทยาลัยฯ และใหคําปรึกษา วากลาวตักเตือนในสิ่งที่ถูกตองใหกับ นักเรียน – 
นักศึกษา 
 
สัมฤทธิ์ผล 

 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2552 มากกวา 1 คร้ัง

ตอสัปดาห หรือมากกวา 26 คร้ังตอป  อยูในระดับ ด ี
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บันทึกการจัดทํากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา ประจาํปการศึกษา 2552 
 

แบบบันทึกจํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชา สาขางาน ปการศึกษา 2552/คร้ัง 

เคร่ืองกล ยานยนต 30 

เคร่ืองมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล 30 

โลหะการ เช่ือมโลหะ 28 
กอสราง 28 การกอสราง 
สถาปตยกรรม 28 
ไฟฟากําลัง 29 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อิเล็กทรอนิกส 30 
การบัญชี 29 
การขาย 29 
การเลขานุการ 30 

พาณิชยการ 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 28 

รวมเฉลี่ย  29 
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บันทึกการจัดทํากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา ประจาํปการศึกษา 2552 

 

จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา สาขางาน ปการศึกษา 2552/คร้ัง 

เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต 29 

เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 31 

เทคนิคโลหะการ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 31 
ติดต้ังไฟฟา ไฟฟากําลัง 
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

29 

เทคนิคคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส 
โทรคมนาคม 

31 

กอสราง เทคนิคการกอสราง 29 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 
การบัญชี 30 
การตลาด 30 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 31 

พาณิชยการ 

  

รวมเฉลี่ย  30 
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ตัวบงชี้ท่ี 29   จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจดัระบบดูแลผูเรียนอยางตอเนือ่ง โดยจัดตรวจสุขภาพ และสารเสพติดใหกับผูเรียน
ทั้งหมดในสถานศึกษา ครูอาจารยที่ปรึกษา หวัหนาแผนก ดแูลตรวจสอบผูเรียนอยางเอาใจใส ตรวจสอบคัด
กรองผูเรียนในความรับผิดชอบเพื่อใหสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
 
ผลการดําเนินงาน 
  วิทยาลัยตรวจสขุภาพและสารเสพติด ปละ 1 คร้ัง  
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนไดรับตรวจสารเสพติดคน จํานวน 1 คร้ังตอป จํานวนผูไดรับการตรวจ 2,708 คนคิดเปนรอยละ 
82.91 อยูในเกณฑปรับปรุง 

ตารางสรุปผลการตรวจปสสาวะนักเรียน กอนเขาเรียน  ปการศึกษา 2552 

ผลท่ีตรวจ ตรวจเพิ่ม จํานวน สาขางาน/สาขาวิชา จํานวน
นักเรียน 

จํานวนที่
ตรวจ ผลบวก  ผลลบ 

จํานวนที่
ตรวจ ผลบวก ผลลบ รวม รอยละ 

เครื่องกล (ชย.) 406 269 269     269 66.25 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง  385 314 314  56 56  370 96.10 
โลหะการ 185 105 105     105 56.76 
ไฟฟากําลัง 296 235 235  15 15  250 84.46 
อิเล็กทรอนิกส 398 282 282  37 37  319 80.15 
การกอสราง 59 23 23     23 39.00 
สถาปตยกรรม 46 32 32     32 70.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 74 74     74 92.50 
การบัญชี 501 444 444     444 88.62 
การขาย/การตลาด 359 297 297  38 38  335 93.31 
เลขานุการ 162 139 139     139 85.80 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 389 348 348     348 89.46 

รวม 3,266 2,562 2,562  146 146  2,708 82.91 

 
หมายเหต ุ นักศึกษาที่ไมรับการตรวจเนื่องจากหยุดเรียนเปนเวลางานและนกัศึกษาออกฝกงาน 
 
(ขอมูลนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน  ณ  วันท่ี  18  ธันวาคม 2552) 
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ตัวบงชี้ท่ี 30   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา  
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ติดตามผูเรียนเมื่อขาดเรียน โดยอาจารยผูสอน
จะบันทกึการเขาเรียนของผูเรียน หวัหนาชั้นจะนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและเซ็นชื่อ หากผูเรียนขาด
เกินกําหนดจะติดตอประสานงานกับผูปกครอง โดยผานงานทะเบยีนเพื่อติดตามผูเรียน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนที่มีปญหาเรื่องการเรยีน การเงิน หรือปญหาอื่นๆ มักไดรับการดูแลเอาใจใสจากอาจารยที่
ปรึกษาในการประสานงานแกปญหาตางๆ ถึงแมครูผูสอนจะเอาใจใสติดตาม แตผูเรียนมักออกกลางคัน
ตลอดเวลา เนือ่งจากผูเรียนบางสวนไมไดเรียนในสาขาที่ตองการอาจเรียนตามใจผูปกครอง หรือตามเพื่อน 
จึงทําใหผูเรียนออกกลางคนัเสมอ ดังนี ้
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ผูเรียนออกกลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเขาระดับ    ปวช.    จํานวน .........1,252.........   คน  
รอยละ......32.36%...........      ระดับ ปวส.จาํนวน ........54......  คน  รอยละ ......7.95%.........  ในภาพรวมออก
กลางคันจํานวน.......1,306.........    คน รอยละ  .........28.72%............... อยูในเกณฑด ี

          ระดับ ปวช.1 
จํานวนผูเรียนที่ 
ออกกลางคัน 

ประเภทวิชา สาขางาน/สาขาวิชา จํานวน
นักศึกษา 
แรกเขา พนสภาพ ลาออก 

จํานวนผูเรียน
ออกกลางคัน 

รอยละของ
ผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

ชางอุตสาหกรรม เครื่องกล 170 65 4 69 40.58 

 เครื่องมือกล 158 41 7 48 30.37 
 โลหะการ 114 71 10 81 71.05 
 ไฟฟากําลัง 127 37 6 43 33.85 
 อิเล็กทรอนิกส 156 49 5 54 34.61 
 กอสราง(การกอสราง) 25 8 - 8 32.00 
 กอสราง(สถาปตยกรรม) 38 14 - 14 36.84 

พาณิชยกรรม พาณิชยการ – การบัญชี 209 29 4 33 15.78 

 พาณิชยการ – การขาย 130 37 4 41 31.53 
 พาณิชยการ – การเลขานุการ 84 15 3 18 21.42 
 พาณิชยการ – คอมพิวเตอรฯ 159 20 3 23 14.46 

รวม 1,370 386 46 432 31.53 
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ระดับ ปวช.2 
จํานวนผูเรียนที่ 
ออกกลางคัน 

ประเภทวิชา สาขางาน/สาขาวิชา จํานวน
นักศึกษา 
แรกเขา พนสภาพ ลาออก 

จํานวนผูเรียน
ออกกลางคัน 

รอยละของ
ผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

ชางอุตสาหกรรม เครื่องกล 171 56 9 65 38.01 

 เครื่องมือกล 158 41 2 43 27.21 
 โลหะการ 101 49 7 56 55.44 
 ไฟฟากําลัง 126 33 4 37 29.36 
 อิเล็กทรอนิกส 167 47 4 51 30.53 
 กอสราง(การกอสราง) 33 15 - 15 45.45 
 กอสราง(สถาปตยกรรม) 31 18 1 19 61.29 

พาณิชยกรรม พาณิชยการ – การบัญชี 170 16 11 27 15.88 

 พาณิชยการ – การขาย 129 33 5 38 29.45 
 พาณิชยการ – การเลขานุการ 76 33 1 34 44.73 
 พาณิชยการ – คอมพิวเตอรฯ 115 13 - 13 11.30 

รวม 1,277 354 44 398 31.16 

 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูเรียนที่ 
ออกกลางคัน 

ประเภทวิชา สาขางาน/สาขาวิชา จํานวน
นักศึกษา 
แรกเขา พนสภาพ ลาออก 

จํานวนผูเรียน
ออกกลางคัน 

รอยละของ
ผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

ชางอุตสาหกรรม เครื่องกล 164 48 4 52 31.70 

 เครื่องมือกล 144 48 3 51 35.41 
 โลหะการ 99 54 - 54 54.54 
 ไฟฟากําลัง 125 54 3 57 45.60 
 อิเล็กทรอนิกส 168 56 5 61 36.30 
 กอสราง(การกอสราง) 33 18 - 18 54.54 
 กอสราง(สถาปตยกรรม) 26 9 - 9 34.61 

พาณิชยกรรม พาณิชยการ – การบัญชี 161 16 7 23 14.28 

 พาณิชยการ – การขาย 115 49 6 55 47.82 
 พาณิชยการ – การเลขานุการ 72 18 1 19 26.38 
 พาณิชยการ – คอมพิวเตอรฯ 114 22 1 23 20.17 

รวม 1,221 392 30 422 34.56 

หมายเหตุ    จาํนวนนักศกึษาหลังจากที่ตัดยอดผูไมมีหลักฐานเอกสารการศึกษา 
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ระดับ ปวส.1 
จํานวนผูเรียนที่ 
ออกกลางคัน 

ประเภทวิชา สาขางาน/สาขาวิชา จํานวน
นักศึกษา 
แรกเขา พนสภาพ ลาออก 

จํานวนผูเรียน
ออกกลางคัน 

รอยละของ
ผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

ชางอุตสาหกรรม เครื่องกล 45 2 - 2 4.44 

 เครื่องมือกล 45 - - - 0.00 
 เทคนิคโลหะ 16 1 - 1 6.25 
 ติดต้ังไฟฟา - - - - - 
 เครื่องทําความเย็น 28 3 - 3 10.71 
 เทคนิคคอมฯ 19 2 - 2 10.52 
 โทรคมนาคม 19 1 - 1 5.26 
 การกอสราง 15 11 - 11 73.33 
 เทคโนฯสารสนเทศ 45 4 - 4 8.88 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 48 2 1 3 6.25 

 การตลาด 47 3 2 5 10.63 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ 29 - - - 0.00 

รวม 356 29 3 32 8.98 

 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูเรียนที่ 
ออกกลางคัน 

ประเภทวิชา สาขางาน/สาขาวิชา จํานวน
นักศึกษา 
แรกเขา พนสภาพ ลาออก 

จํานวนผูเรียน
ออกกลางคัน 

รอยละของ
ผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

ชางอุตสาหกรรม เครื่องกล 32 2 - 2 6.25 

 เครื่องมือกล 41 3 - 3 7.31 
 เทคนิคโลหะ - - - - - 
 ติดต้ังไฟฟา 31 1 - 1 3.03 
 เครื่องทําความเย็น - - - - - 
 เทคนิคคอมฯ 24 2 - 2 8.33 
 โทรคมนาคม 23 2 - 2 8.69 
 เทคโนฯสารสนเทศ 42 3 - 3 7.14 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 46 4 - 4 8.69 

 การตลาด 50 3 - 3 6.00 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ  32 2 - 2 6.25 

รวม 323 22 0 22 6.81 
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ตัวบงชี้ท่ี 31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
        ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยมกีารวางแผนจัดกจิกรรม/โครงการที่มีความหลากหลาย เพื่อพฒันาผูเรียนดานการ
เรียนรู รางกาย บุคลิกภาพ คณุธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 

ผลการดําเนินงาน 
        โครงการ / กิจกรรมที่วทิยาลัยจัดเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สงผลให
ผูเรียนมีคุณภาพเปนคนเกง คนดีและมีความสุข 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 โครงการสงเสริมดานวิชาการ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  โครงการคานิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพทุกสาขาวชิาดําเนินการสวนใหญมีการประเมินผลและนําผลไปพฒันาอยูในเกณฑ ด ี
 

จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่ดีงามในวชิาชีพ 
รวมทั้งดวนบคุลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ  ประจําปการศึกษา 2552 

ท่ี สาขางาน/สาขาวิชา 
ดาน 

วิชาการ 
จริยธรรม คานิยม 
ท่ีดีงามในวิชาชีพ 

สงเสริมบุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธ 

จํานวน   
ประเภทกิจกรรม 

1 เครื่องกล / / / 3 ดาน 

2 เครื่องมือกล / / / 3 ดาน 

3 โลหะการ / / / 3 ดาน 

4 ไฟฟา / / / 3 ดาน 

5 อิเล็กทรอนิกส / / / 3 ดาน 

6 การกอสราง / / / 3 ดาน 

7 สถาปตยกรรม / / / 3 ดาน 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ / / / 3 ดาน 

9 การบัญชี / / / 3 ดาน 

10 การขาย / / / 3 ดาน 

11 เลขานุการ / / / 3 ดาน 

12 คอมพิวเตอรธุรกิจ / / / 3 ดาน 

สรุป        สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมท้ัง 3 ดาน   เปนจํานวน 12  สาขาวิชา  คิดเปน รอยละ 100  ของจํานวน
สาขาวิชา 
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ตัวบงชี้ท่ี 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณ ี
          และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 

วิธีการดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อปลูกฝง
ใหผูเรียนเห็นคุณคาสิ่งแวดลอม และสรางนิสัยในการอนุรักษส่ิงแวดลอม อีกทั้งวางแผนจัดกิจกรรมสงเสรมิ
การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอดังนี้ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ครู อาจารยและผูเรียนรวมกจิกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม กิจกรรมอนุรักษวฒันธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ผูเรียนตระหนักถึงคุณคา วฒันธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
มากขึ้น 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ทุกสาขาวิชาไดดํา เนินการอนุ รักษ ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณีและทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรมครบทุกสาขาวิชา  อยูในเกณฑ ดี 
 

จํานวนประเภทของกิจกรรม ที่สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณแีละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปการศกึษา 2552 

ท่ี สาขางาน/สาขาวิชา วัฒนธรรม ประเพณีในสถานศึกษา วัฒนธรรม  ประเพณีนอกสถานศึกษา 
1 เครื่องกล / / 
2 เครื่องมือกล / / 
3 โลหะการ / / 
4 ไฟฟา / / 
5 อิเล็กทรอนิกส / / 
6 การกอสราง / / 
7 สถาปตยกรรม / / 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ / / 
9 การบัญชี / / 

10 การขาย / / 
11 เลขานุการ / / 
12 คอมพิวเตอรธุรกิจ / / 
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สรุป        แผนก มีการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา  เปนจํานวน 12  สาขาวชิา    คิดเปน รอยละ 100   
               ของจํานวนสาขาวชิา 
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 33   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดวางแผน ดําเนนิกิจกรรม / โครงการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน องคกร หรือ
หนวยงานภายนอก เกีย่วกับการใหความรูทั้งความรูทางวิชาชีพ วิชาการและเทคโนโลยี โดยผานกิจกรรม
การฝกอบรม สอนทักษะอาชีพ สัมมนา งานบริการ เปนกรรมการทางวิชาการ และวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
ดังนี ้
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดวางแผน จัดทําโครงการการใหบริการทางวชิาการแกชุมชน องคกรตางๆ ครบถวนตาม 
พันธกิจ ดําเนนิกิจกรรมตามแผนและตามการเชิญขององคกร หรือชุมชน โดยนําความรูที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและจากการศึกษาวิจยั  
 

สัมฤทธิ์ผล 
 วิทยาลัยจัดกจิกรรมบริการแกชุมชนจํานวน 35   โครงการ มีการบูรณาการเรียนการสอน  นําผลงาน
สรางสรรคการวิจัยใหบริการแกชุมชน ซ่ึงอยูในเกณฑ ด ี
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กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพี ประจําปการศึกษา 2552 
มาตรฐานที ่ 4  

รายงานการ
ประเมิน 

ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ท่ีใหบริการวิชาชีพ 

จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณที่
ใช 

มี ไมมี 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการซอมและประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร เบื้องตน รุน 1 (9 – 14 ม.ค. 52) 

20 49,400 /   

2 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการซอมและประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร เบื้องตน รุน 1 ( 16 – 31 พ.ค. 53) 

20 49,400 /   

3 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการซอมและประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร (15 ส.ค. – 13 ก.ย. 52) 

21 20,400 /   

4 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการใชโปรแกรม 
Application   (15 ส.ค. – 13 ก.ย. 52) 

21 21,260 /   

5 โครงการอาสาพัฒนาสังคม ประจําปการศึกษา 2552 ภายใตช่ือ
โครงการ “ลดโลกรอนสักนิด...ดวยเศรษฐกิจพอเพียง” ( 6 – 7 
มิ.ย.  52) 

100 32,000 /   

6 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 
ประจําปงบประมาณ 2552  จํานวน 3 ศูนย คือ อบต.กาหลง  
อบต.แคราย และ เทศบาลตําบลนาดี 
(20  มิ.ย. – 12 ก.ค.  52) 

1,069 878,948.25 /  ไดรับการ
สนับสนุน อาหาร 
และเครื่องดื่มจาก 
อบต.กาหลง  
อบต.แคราย และ 
เทศบาลตําบลนา
ดี 

7 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (108 อาชีพ)วันที่ 1 สิงหาคม 
2552  (ณ  โรงเรียนบานมหาชัย) 

1,081 88,500 /  

8 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (108 อาชีพ)วันที่ 2 สิงหาคม 
2552   (ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก) 

1,323 88,500 /  

        ไดรับการ   
         สนับสนุน 
          อาหารและน้ําดื่ม  
          จากเทศบาลนคร 
          สมุทรสาคร 

9 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (108 อาชีพ)วันที่ 16 
สิงหาคม 2552 (ณ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร) 

316 88,500 /   

10 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 1 อบรมหลักสูตรการขายสินคา
ทางอินเตอรเน็ต  ( 1 – 30  เม.ย. 52) 

18 176,400 /  

11 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 1 อบรมหลักสูตรธุรกิจรับพิมพ
งาน   ( 1 – 30  เม.ย. 52) 

15 147,000 /  

            งบประมาณ   
              จากสํานักงาน 
              ปลัด สํานัก  
              นายกรัฐมนตร ี
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กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพี ประจําปการศึกษา 2552 
มาตรฐานที ่ 4  

รายงานการ
ประเมิน 

ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ท่ีใหบริการวิชาชีพ 

จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณที่
ใช 

มี ไมมี 

หมายเหตุ 

12 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 1 ซอมและประกอบ
คอมพิวเตอร ( 1 – 30  เม.ย. 52) 

15 147,000   

13 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 อบรมหลักสูตรซอมและ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร( 4 - 25  พ.ค. 52) 

10 98,000 /  

14 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 อบรมหลักสูตรซอม
จักรยานยนต  ( 4 - 25  พ.ค. 52) 

7 68,600 /  

15 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 อบรมหลักสูตรรับจัดทํา
และผลิตสื่อ  ( 4 - 25  พ.ค. 52) 

11 107,800 /  

16 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 ธุรกิจใหเชาหนังสือ  ( 4 
- 25  พ.ค. 52) 

8 78,400 /  

17 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 อบรมหลักสูตรธุรกิจรับ
พิมพงาน  ( 4 - 25  พ.ค. 52) 

8 78,400 /  

18 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 อบรมหลักสูตรชางซอม
อุปกรณเครื่องใชภายในบาน ( 4 - 25  พ.ค. 52) 

15 68,600 /  

19 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 2 อบรมหลักสูตรการขาย
สินคาทางอินเตอรเน็ต  ( 4 - 25  พ.ค. 52) 

16 156,800 /  

20 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 3 อบรมหลักสูตรการขาย
สินคาทางอินเตอรเน็ต  ( 1 –  30  มิ.ย.  52) 

20 196,000 /  

21 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 4 อบรมหลักสูตรซอมและ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร( 1 –  31 ก.ค. 52) 

17 166,600 /  

22 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 4 อบรมหลักสูตรการขาย
สินคาทางอินเทอรเน็ต  ( 1 –  31 ก.ค. 52) 

20 19,600 /  

23 โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 5 อบรมหลักสูตรการขาย
สินคาทางอินเตอรเน็ต  ( 1 –  31 ส.ค. 52) 

20 196,000 /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            งบประมาณ   
             จากสํานักงาน 
             ปลัด สํานัก  
             นายกรัฐมนตรี 
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กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพี ประจําปการศึกษา 2552 
มาตรฐานที ่ 4  

รายงานการ
ประเมิน 

ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ท่ีใหบริการวิชาชีพ 

จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณที่ใช 

มี ไมมี 

หมายเหตุ 

โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 6 อบรมหลักสูตรซอมละ
ประกอบคอมพิวเตอร รุนที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม – 2 
สิงหาคม 2552 

22 215,600 /  24 

โครงการตนกลาอาชีพ รุนที่ 6 อบรมหลักสูตรซอมละ
ประกอบคอมพิวเตอร รุนที่ 2 วันที่ 2– 23 สิงหาคม 
2552   ( 1 –  30 ก.ย. 52) 

20 196,000 /  

 
 
 
          งบประมาณ   
           จากสํานักงาน 
           ปลัด สํานัก  
           นายกรัฐมนตรี 

25 โครงการฝกอบรมอาชีพการตอกเสนเพื่อสุขภาพ (ภูมิ
ปญญาไทยลานนา) ( 27 ส.ค. –  28 ก.ย. 52) 

24 30,000 /  ไดรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับภาคกลาง 

โครงการซอมประกอบคอมพิวเตอร 36 ชม.  
รุนที่ 1    18 ก.ค. – 2 ส.ค. 52 

22 /   26 

โครงการซอมประกอบคอมพิวเตอร 36 ชม.  
รุนที่ 2    2 – 23 ส.ค. 52 

25 

 
 

19,800 /   

27 โครงการทําดีมีอาชีพ ภาคใต 17 292,000 /   
28 โครงการซอมคอมพิวเตอรเบื้องตน 23 ม.ค. –  

7 ก.พ. 53 
24 42,800 /   

29 โครงการหลักสูตรระยะสั้นคุณแมหลังคลอด 60  ชม.  
8 – 19 ก.พ. 53 

23 16,082.47 /   

30 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น CAT  CAM 20 
ก.พ. – 1 มี.ค. 53 

21 10,000 /   

31 โครงการทําดีมีอาชีพเยาวชนภาคใต 1 ก.พ. – 10 มี.ค. 
53 

17 292,000 /  งปม. จาก กอ.รมน. 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ จํานวน 2 รุน 
รุนที่ 1  6 มี.ค. 53 

1,068 /   32 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ จํานวน 2 รุน 
รุนที่ 2  7 มี.ค. 53 

1,076 

 
 

109,520 /   
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กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพี ประจําปการศึกษา 2552 
มาตรฐานที ่ 4  

รายงานการ
ประเมิน 

ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ท่ีใหบริการวิชาชีพ 

จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณที่ใช 

มี ไมมี 

หมายเหตุ 

33 โครงการหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ รวมกับ
เทศบาลนครสมุทรสาคร 18 มี.ค. 53               ณ ทา
ฉลอม 

400 64,200 /  งปม.เทศบาลเมืองนคร
สมุทรสาคร 

34 โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน เทศกาลปใหม 
8 ธ.ค. 52 – 4 ม.ค. 53 

 40,100 /  งปม.ขนสงทางบก 

35 โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน เทศกาล
สงกรานต มี.ค. – เม.ย.53 

 40,460 /  งปม.ขนสงทางบก 

รวมทั้งสิ้น 6,930 4,390,670.72    
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ตัวบงชี้ท่ี  34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ
ตองบดําเนินการ 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยฯ ไดจดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพแกชุนชมสอดคลองกับวิสัยทศัน  พันธกิจ
ของวิทยาลัยฯ อยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด  35  รายการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณบริการชุมชน  จํานวน  4,390,670.72  บาท 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 งบประมาณสนับสนุน  4,390,670.72  บาท  คิดเปนรอยละ  6.37 ตองบประมาณดําเนนิการทั้งหมด  
68,966,588.37บาท  
 
 

สรุปงบประมาณ จํานวนเงิน 
1. งบประมาณดําเนินการ 
     บวก คาเสือ่มราคา 
    จํานวนประมาณดําเนินการทั้งหมด 
2.  งบประมาณสนับสนุน 
     งบประมาณตามโครงการ 
หมายเหต ุ งบประมาณสนับสนุนตองบประมาณดําเนินการทั้งหมด 4,390,670.72  X 100 = 6.37 
 

      ผลการประเมินตามเกณฑ  คิดเปนรอยละ 6.37 อยูในระดับ  ด ี
 

60,585,616.74 
8,380,971.63 

68,966,588.37 
 

4,390,670.72   

 
 
 
 
 
 

68,966,588.37 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวจิัย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 35  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดสงเสริม สนับสนุนใหครู อาจารยมีความรู ความสามารถในการจัดทํานวัตกรรม 
โครงงาน งานวิจัยในชัน้เรียน วิจยัสถาบัน การประเมนิผล โดยจัดอบรมอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2552 
จัดอบรม การวิจัยในชัน้เรียน และการนําเสนอผลงาน วิจัยในชัน้เรียน จัดอบรมการจัดทําสื่อการเรียนการ
สอน  E-Book  E-leaning อบรมการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ครู อาจารย และผูเรียนสามารถจัดทําผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ซ่ึง
สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน   การประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน    ประเทศและ
นําไปสูการแขงขันไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงมีผลงานของครู และผูเรียนแยกตามสาขาดังนี้ 
 

สรุป ผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โครงงาน  วิจัย  ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปการศึกษา  2552 

จํานวนผลงาน 
สาขาวิชา สาขางาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน รวม 

หมาย
เหตุ 

เครื่องกล ยานยนต  21   21  
เครื่องมือกลและ
ซอมบํารุง 

เครื่องมือกล 
 

15   15  

โลหะการ โลหะการ  10   10  
ไฟฟากําลัง  14   14 ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส  19  2 21 
      
     35  

การกอสราง  1  1 2 
การกอสราง 

สถาปตย    2 2 
  4      

พณิชยการ การบัญชี 5 4  12 21  
 การขาย  3  4 7  
 การเลขานุการ    9 9  
 คอมพิวเตอรธุรกิจ 2   14 16  

รวมทั้งหมด 7 87  44 138  
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สรุป ผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โครงงาน  วิจัย  ระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปการศึกษา  2552 

จํานวนผลงาน 
สาขาวิชา สาขางาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน รวม 

หมายเหตุ 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต 1 5  2 8  
เครื่องมือกล
และซอมบํารุง 

เทคนิคการผลิต 
 

6 1 1 8  

ติดต้ังไฟฟาและเครื่องทํา
ความเย็นและปรับอากาศ 

 7  1 8 
 ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ระบบโทรคมนาคมและ
เทคนิคคอมพิวเตอร 

 
12   12  

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1  10 13  

บริหารธุรกิจ การบัญชี  9  1 10  
 การตลาด    8 8  
 คอมพิวเตอรธุรกิจ  1  8 9  

รวมทั้งหมด  3 41 1 31 76 
 

 

สัมฤทธิ์ผล 
 ครูผูสอนและผูเรียนมีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน 
  ระดับชั้น ปวช.  1  เร่ือง / ภาคเรียน ครบทุกสาขาวิชา 
  ระดับชั้น ปวส.  4  เร่ือง / ภาคเรียน ครบทุกสาขาวิชา 
 คิดเปน รอยละ 100 อยูในเกณฑ ดี  
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ตัวบงชี้ท่ี 36  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชนทางวชิาชีพและ/หรือไดรับ 
         การเผยแพรระดับชาติ 
 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาครสนับสนุนใหครูและนักเรยีน นักศกึษา จดัทําผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน อยางตอเนื่อง รวมถึงสงเสริมใหเผยแพรทั้งในระดบัทองถ่ินและ
ระดับชาต ิ
 
ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาครไดรับการยอมรับจากชุมชนในทองถ่ินในการขอความชวยเหลือดาน
วิทยากร นักเรยีน นกัศึกษามกีารจัดทําผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานอยางตอเนื่อง 
 
สัมฤทธิ์ผล 
 ผลงานไดรับการเผยแพรและไดนําไปใชประโยชนในระดับทองถ่ิน และนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติจํานวน 4 ชิ้นงาน อยูในระดับด ี
 
ตารางสรุปจํานวนครั้ง และชองทางการเผยแพรในระดับชาติ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

ปการศึกษา  2552 
ท่ี ชองทางการเผยแพร จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
1 เว็บไซต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1  
2 ประกวดระดับประเทศ 4  
3 นําไปใชประโยชนในชุมชน 4  

รวม 9  
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โครงการนาํไปใชประโยชนในชุมชน 
1. โครงการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกและการใชเครื่องบรรจุภัณฑ กิจกรรม

ออมสินอาสาพัฒนาสังคม ประจําป 2552 
2. โครงการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระบบหมุน 
3. ส่ือไทยเรียนฝกประกอบคอมพิวเตอร 
4. การสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง 

 
โครงการที่ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ

1. โครงการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกและการใชเครื่องบรรจุภัณฑ กิจกรรม
ออมสินอาสาพัฒนาสังคม ประจําป 2552 

2. โครงการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระบบหมุน 
3. ส่ือไทยเรียนฝกประกอบคอมพิวเตอร 
4. การสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง 
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ตัวบงชี้ท่ี 37   รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพร นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั 
                       และโครงงานตองบดําเนินการ 
 

วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยใหการสนับสนุนครู อาจารย และผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
และโครงงาน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดังนี ้
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดทําผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงานอยางพอเพียง 
 

สัมฤทธิ์ผล 
 งบประมาณสนับสนุน จํานวน 3,022,126.35 บาท  คิดเปน    4.38% ของงบประมาณดําเนินการ  
อยูในเกณฑ  ดี 
สาขางาน/สาขาวชิา งบประมาณโครงการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวจัิยและโครงการ 
มีงบประมาณตอ
งบดําเนนิการ 

รอยละตอ
งบดําเนนิการ 

เครื่องกล 221,600.00 68,966,588.37 0.32 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง 201,436.85 68,966,588.37 0.29 
ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส (ชฟ.) 136,928.00 68,966,588.37 0.20 

ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส (ชอ.) 319,460.00 68,966,588.37 0.46 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 90,102.50 68,966,588.37 0.13 
โลหะการ 26,000.00 68,966,588.37 0.04 
การกอสราง 2,500.00 68,966,588.37 0.00 
สถาปตยกรรม 3,700.00 68,966,588.37 0.00 
การบัญช ี 41,860.00 68,966,588.37 0.06 
การขาย 14,185.00 68,966,588.37 0.02 
การเลขานุการ 4,654.00 68,966,588.37 0.01 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 59,700.00 68,966,588.37 0.09 
อุดหนุนจากจังหวดั(ชย.ชก.ชอ.ชส.) 1,800,000.00 68,966,588.37 0.61 
อุดหนุนจากธ.ออมสิน(ชย.ชก.ชอ.ชส.) 100,000.00 68,966,588.37 0.15 

รวม 3,022,126.35 68,966,588.37 4.38 

หมายเหตุ  งบดําเนินการรวมคาเสื่อมราคาไวเรียบรอย 
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ตัวบงชี้ท่ี 38  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและ 
โครงงาน 
วิธีดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดจัดการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  เกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และ
โครงงาน  ในรูปแบบตางๆ  ดังนี้  ตีพิมพวารสารของวิทยาลัย  ซ่ึงเผยแพรไปยังชุมชน  และสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ        หนวยงาน    สถานศึกษาในชุมชน      

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาครสนับสนุนใหมีการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยัและโครงงาน ดวยวธีิการจัดนิทรรศการ วารสารประชาสัมพันธ ส่ือส่ิงพิมพ และเคเบิลทองถ่ิน ฯลฯ 
อยางตอเนื่อง จนไดรับการยอมรับจากชุมชนเปนอยางด ี
สัมฤทธิ์ผล 
 ผลงานไดรับการเผยแพรและไดนําไปใชประโยชนในระดับทองถ่ิน และนําใชประโยชนใน
สถานศึกษา  เกณฑ ด ี
 

 
ตารางสรุปจํานวนครั้ง  และชองทางการเผยแพร นวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ  งานวิจัย  และโครงงาน 

ปการศึกษา 2552 
 

ท่ี ชองทางการเผยแพร จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
1 นิทรรศการประจําป 1  
2 เว็บไซต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1  
3 ประกวดระดับภาค 1  
4 ประกวดระดับประเทศ 1  
5 วารสารวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1  
6 นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน 1  
7 นําไปใชประโยชนในชุมชน 1  
8 เผยแพรระดับประเทศ (ผานทางเว็บไซต จด

สิทธิบัตร) 
1  

9 จัดแสดงผลงานระดับจังหวัด 1  

รวมทั้งสิ้น 9  

รวมจํานวนเผยแพรผลงานนวัตกรรม  9 คร้ัง 9 ชองทาง 
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รายชื่อสงประกวดระดับภาค 
1. โครงการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกและการใชเครื่องบรรจุภัณฑ กจิกรรม

ออมสิน อาสาพัฒนาสังคม ประจําป 2552 
2. โคมไฟปรับความสวาง 3 ระดับ 
3. ส่ือไทยเรียนฝกประกอบคอมพิวเตอร 
4. ตูเพาะเห็ดอัตโนมัติ 
5. รองเทาเพื่อสุขภาพ 
6. STOP  BIRD (เครื่องไลนก) 
7. เครื่องกรองน้ําระบบยวูี (Ultraviolet  System Strainer) 
8. เกาอี้เอนกประสงค 
9. Lamp Kill Monster (โคมไฟกําจัดยุงไลหนแูละแมลงสาบ) 
10. เครื่องรักษาอุณหภูม ิ
11. เครื่องกําจัดแบคทีเรียในแปรงสีฟน 
12. เว็บแคมจับการเคลื่อนไหว 
13. เครื่องปมน้ําเพิ่มอ็อกซิเจนในน้ําพลังงานแสงอาทิตย 

 
 

โครงการสงประกวดระดับ ประเทศ 
1. ส่ิงประดิษฐดานพลังงาน โครงการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระบบหมุน 2009 – 2 
2. การสื่อสารดวยเสนใยแกวนาํแสง 
3. แผนธุรกิจสิ่งประดิษฐเมล็ดสัตตบรรณ บริษัทบานเมล็ดไม จํากัด 
4. แผนธุรกิจสบูออนธรรมชาติบรรจุในเปลือกไข บริษัท Lady Pink จํากดั 
5. แผนธุรกิจรับจัดแสดงเอกลักษณไทย บริษัท Violet Cabaret Show จํากัด 
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวนรวม 
                   ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
วิธีดําเนินงาน 
         สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่เกี่ยวของมีการดําเนินการ
โดยใชความรวมมือของบุคลากรทุกภาคสวน และบุคลากรภายนอกใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
รวมทั้งมีการปฏิบัติดวยความโปงใส ตรวจสอบได เพื่อไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
  
ผลการดําเนินงาน 

      คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา มกีารรายงานผลดําเนินการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปอยางตอเนื่อง 

 
สัมฤทธิ์ผล    

      ระดับคุณภาพการบริหารงานผูบริหารที่มีคุณภาพ ดําเนินการ ครบ 8 ขอ เกณฑ ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 40  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 
วิธีดําเนินการ 
 สถานศึกษาสํารวจวุฒิการศึกษาของครู - อาจารย และครูจางสอนและมีการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรญวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุรุสภา และมีการดําเนินการเพื่อไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน โครงการเชิดชูเกียรติครูผูสอนดีเดน 
  

ผลการดําเนินงาน 
 สามารถสํารวจวุฒิการศกึษาของครู - อาจารย และครูจางสอนของสถานศึกษาทกุคน ครูปฏิบัติ
ตามคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

สัมฤทธิ์ผล 
 ครูมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีไดอยางถูกตองเหมาะสม 100% อยูในเกณฑ ด ี
 

สรุปจํานวนบคุลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประจําป 2552 
ผูขอขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท่ี ประเภท จํานวน 

บุคลากรทั้งสิ้น ครู ผูบริหาร 
1 ผูบริหาร 5 5 5 
2 ขาราชการครู 81 81 81 
3 พนักงานราชการ 1 1 1 
4 ครูอัตราจาง 44 44 44 

รวม 131 131 131 
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ตัวบงชี้ท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
วิธีการดําเนินการ 
 วิทยาลัยไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาคือ งานศูนยขอมูล              
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน   มีการปรับปรุง 
พัฒนาขอมูลใหทันสมัยเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการความรูของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   มีระบบฐานขอมูลที่ทํางาน ประสานกันเปน
เครือขาย   และมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบการบริหารจัดการขอมูล 
 

ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยไดดําเนินการจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องพรอมใชในการพัฒนา
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
          สถานศึกษาแตงตั้งงานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่อการอาชีพและตลาดแรงงานในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา โดยมีการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 1.  มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตดัสินใจที่เปนปจจุบัน 
 2.  มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ 
         3.  มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครอืขายของสถานศึกษา 
         4.  มีการประเมินประสทิธิภาพ และความปลอดภยัของระบบการบริหารจัดการขอมูล 
         5.  มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง 
วิทยาลัยปฏิบตัิตามระบบการจัดการสารสนเทศครบทั้ง  5  ขอ ซ่ึงอยูในเกณฑ ด ี
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มาตรฐานที่   7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
วิธีดําเนินการ 
         จัดระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ 
โดยกําหนดระเบียบวิธีการขั้นตอนบุคลากรงบประมาณและระยะเวลาการประเมินคณุภาพภายใน   

 ระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน ไดดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
 1.จัดทําคูมือและแผนการประกันคณุภาพ  
 2. มีหลักฐาน และรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป  
 3.ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเหน็ ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ    

                         ดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และ  
                         บรรจุขอเสนอแนะในแผนปฏิบัติการประจําป  
 4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
          การประกนัคุณภาพภายในดําเนินการไดครบทั้ง 4 ขอ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
         ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในที่กอใหเกิดการพฒันาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
อยูในระดับด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
วิธีดําเนินการ 

      จัดทําคูมือ และแผนการประกันคณุภาพ    
     ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลยัไดดําเนนิการดงันี้ 

                   1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน  
                 2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา  
                     แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
                 3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)   
                     โดยวิทยาลัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหนึ่ง 

วิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม  สาขาสื่อการสอนหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จ.กาฬสินธุไดเขาศึกษาดูงานวิทยาลัยดานการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น  

 

ผลการดําเนินงาน 
      การประกันคณุภาพภายในดําเนินการไดครบทั้ง 3 ขอ 
 

สัมฤทธิ์ผล 
                     ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในจากการปฏิบัติไดครบอยูในเกณฑด ี
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หมายเหตุ  เนื่องจากวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพณิชยการจํานวน 4 แผนกวิชา 
ดังนั้นจึงตองมีการประมินตัวบงชี้ 13 เพิ่มเติม 
 

ขอกําหนดที ่1.9  ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 
 
วิธีดําเนินการ 
สถานศึกษามกีารดําเนนิงานโดยมีกจิกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินเพือ่นําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนการฝกทักษะการเขยีนแผนธุรกิจ โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ผูเรียนการนิเทศการฝกประกอบอาชพี จาํนวนผูเรียนทีส่ามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชพีตามแผน
ธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรยีน  
 

ผลการดําเนินงาน 
 จํานวนผูเรียนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวชิาพณิชยการ 1,173 คน จํานวนผูเรียนที่
เขียนแผนธุรกิจและมีรายไดระหวาเรียน  50 คน คิดเปนรอยละ 4.26 
 จํานวนผูเรียนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประเภทวิชาพณิชยการ 188 คน จํานวนผูเรียน
ที่เขียนแผนธุรกิจและมีรายไดระหวาเรียน  92 คน คิดเปนรอยละ 48.93 
 

สัมฤทธิ์ผล 
    เฉลี่ยผูเรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจได คิดเปนรอยละ 10.43 อยูในเกณฑ ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิผูเรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2552 

จํานวนผูเรียนที่สามารถ
วางแผนธุรกิจฯ 

สาขางาน/สาขาวิชา จํานวนผูเรียนปจจุบัน จํานวน
ผูเรียนที่
สามารถฯ 

รอยละ 

การบัญชี 185 - - 
การขาย 113 - - 
เลขานุการ 72 - - 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 147 - - 

 
 
 
 

ระดับ 
ปวช.1 

รวม 517 - - 
การบัญชี 123 1 0.81 
การขาย 95 - - 
เลขานุการ 42 - - 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 97 4 4.12 

ระดับ
ปวช. 2 

รวม 357 5 1.40 
การบัญชี 109 - - 
การขาย 56 41 73.21 
เลขานุการ 48 - - 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 86 4 4.65 

ระดับ 
ปวช.3 

รวม 299 45 15.05 

หมายเหตุ  เกณฑที่กําหนด ปวช.  ดีมากกวารอยละ 60  พอใชรอยละ 50 -  60  ปรับปรุงนอยกวารอยละ 50 

รวมทั้งสิ้น 1,173 50 4.26 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิผูเรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน ระดับ ปวส.  ปการศึกษา 2552 

จํานวนผูเรียนที่สามารถ
วางแผนธุรกิจฯ 

สาขางาน/สาขาวิชา จํานวนผูเรียนปจจุบัน จํานวน
ผูเรียนที่
สามารถฯ 

รอยละ 

การบัญชี 44 4 9.09 
การตลาด 41 41 100.00 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 29 2 6.89 

 
 
 
 

ระดับ 
ปวส.1 

รวม 114 47 41.22 
การบัญชี - - - 
การตลาด 44 42 95.45 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 3 10.00 

ระดับ 
ปวส.2 

รวม 74 45 60.81 

หมายเหตุ  เกณฑที่กําหนด ปวส. ดีมากกวารอยละ 60  พอใชรอยละ 50 -  60  ปรับปรุงนอยกวารอยละ 50 

รวมทั้งสิ้น 188 92 48.93 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครปการศึกษา 2552 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

สัมฤทธิ 
ผล ดี 

พอ 
ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

1.รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

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

ปวช.
91.48% 
ปวส. 

99.35% 

   -งานทะเบียน 

2.  รอยละของผูเรียนที่ไดรับ
การเทียบโอนผลการเรียนรู 

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

ปวช.
53.57% 
ปวส.   

78.68% 

   -งานทะเบียน 
-ครูประจําวิชา 
-ผูรับผิดชอบ 

3.รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ 

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

83.91%    -งานทะเบียน 
-ครูประจําวิชา 

4.รอยละของผูเรียนที่มีทักษะ
ในการสื่อสาร ดานการฟง 
การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้ง 
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

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

82.19%    -งานทะเบียน 
-ครูประจําวิชา 

5.รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จาํเปนใน
การศึกษาคนควาและ  
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง 

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

ปวช.
83.51% 
   ปวส.   
87.55% 

   -ครูที่ปรึกษา 
-นักเรียน 
-ครูประจําวิชา 
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

6.รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
และมีมนษุยสมัพันธที่ด ี

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

88.70%    -งานทะเบียน 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

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

43.65%    -สาขาวิชา 
-งานมาตรฐาน
วิชาชีพ 

8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

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

75.85%    -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 

9.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

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

84.61%    -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 
-สาขาวิชา 
 

10.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ที่ผานการ
ประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 

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

84.48%    -ครูที่ปรึกษา 
-สาขาวิชา 
 

11.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชพี
อิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

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

ปวช.
90.43% 
ปวส.   

81.97% 

   -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 
-สาขาวิชา 
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มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

12.ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ที่มีตอ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

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

4.43    -ครูที่ปรึกษา 
-งานแนะแนว 
-สาขาวิชา 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ระดับเกณฑ แหลงขอมูล 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

 

13.รอยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

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

100%    -สาขาวิชา 
-งานหลักสูตร 

14.รอยละของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

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

100%    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานหลักสูตร 

15.ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอน 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

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

4.03    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานหลักสูตร 

16.รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจดัซื้อวัสดุฝก 
อุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม 

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

14.78%    -งานแผนและ
งบประมาณ 

17.ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร
ในแตละสาขาวิชา 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

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

1.09:1    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

18.ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง 
ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวชิาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
และเกดิประโยชนสูงสุด 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ขอ 
พอใช = 3 
ปรับปรุง = 1-
2 

100%    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานอาคาร
สถานที่ 

19.ระดับความเหมาะสมในการ
จัด ศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวชิาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
และเกดิประโยชนสูงสุด 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ขอ 
พอใช = 3 
ปรับปรุง = 1-
2 

ปฏิบัติครบ
ทุกขอ 

   -นักเรียน นักศึกษา 
-ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
 
 

20.ระดับความเหมาะสมในการ
จัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = ปฏิบัติทุก
ขอ 
พอใช = 1-4 
ปรับปรุง = 1-
3 

100%    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานอาคาร
สถานที่ 

21.ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภยั ของ
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

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

100%    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานอาคาร
สถานที่ 

22.รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนา
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

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

58.20%    -งานบุคลากร 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

23.จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ  

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

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

79 ครั้ง    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานสารบัญ 

24.จํานวนสถานประกอบการที่
มีการจัดการศกึษารวมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคแีละระบบปกต ิ

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

563 สถาน
ประอบการ 

   -สาขาวิชา 
-งานความรวมมือ
และชุมชน 

25.จํานวนคน-ชั่วโมง ของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียน 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

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

83.33%    -ครูประจําวิชา 
-สาขาวิชา 
-งานสารบัญ 

26.อัตราสวนของผูสอนประจํา
ที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา 

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

66.67%    -สาขาวิชา 
-งานบุคลากร 

27.อัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผูเรียน 

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

1:26    -สาขาวิชา 
-งานบุคลากร 
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

28.จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

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

26 ครั้ง    -ครูที่ปรึกษา 
-งานอาจารยที่
ปรึกษา 

29.จํานวนครั้งของการ
จัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน 

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

82.91%    -ครูที่ปรึกษา 
-งานโครงการ
พิเศษ 

30.รอยละของผู เ รียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

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

ปวช.
32.36% 
   ปวส.   
7.95% 

   -งานทะเบียน 

31.จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

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

100%    -สาขาวิชา 
-งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

32.จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณแีละทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

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

100%    -สาขาวิชา 
-งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

33.จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

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

35 โครงการ    -สาขาวิชา 
-งานโครงการ
พิเศษ 

34.รอยละของงบประมาณใน
การจัดกจิกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ 

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

6.37%    -สาขาวิชา 
-งานแผนและ
งบประมาณ 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

35.จํานวนนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงาน 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

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

100%    -สาขาวิชา 
-งานวิจัยและ
พัฒนา 

36.จํานวนนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน 
ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/
หรือไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิ

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี =  3 ช้ินขึ้น
ไป 
พอใช = 2 ช้ิน
ปรับปรุง = < 
1 ช้ิน 

4 ช้ินงาน    -สาขาวิชา 
-งาน
ประชาสัมพันธ 

37.รอยละของงบประมาณทีใ่ช
ในการสราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยัและโครงงานตอ
งบดําเนินการ 

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

4.79%    -สาขาวิชา 
-งานแผนและ
งบประมาณ 

38.จํานวนครั้งและชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงาน 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 

ดี = > 4 ครั้ง 
พอใช = 2-3 
ครั้ง 
ปรับปรุง = < 
1 ครั้ง 

จํานวน 9
ครั้ง 

 ชองทาง 

   -สาขาวิชา 
-งาน
ประชาสัมพันธ 
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

39.ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี =  8 ขอ 
พอใช = 6-7 
ขอ 
ปรับปรุง = < 
6 ขอ 

ปฎิบัติได 8 
ขอ 

   -งานบุคลากร 

40.รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 

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

100%    -งานบุคลากร 

41.ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา 

-แบบบันทึก ดี = >1-4 หรือ 
5 ขอ 
พอใช = 1-3 
ขอ 
ปรับปรุง = 1-
2 ขอ 

5 ขอ    -งานศูนยขอมูล 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับเกณฑ 
ตัวบงชี้ เคร่ืองมือ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน ดี พอ ใช 

ปรับ 
ปรุง 

แหลงขอมูล 

42.ระบบและกลไกในการ
ประกันคณุภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี = 1-4 หรือ 5 
ขอ 
พอใช = 1-3 ขอ 
ปรับปรุง = 1-2 
ขอ 

4 ขอ    -งานประกัน
คุณภาพ 

43.ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ดี =  3 ขอ 
พอใช = 1-2 ขอ 
ปรับปรุง = 1ขอ 

3 ขอ    -งานประกัน
คุณภาพ 

เพิ่มเติม ประเภทวิชาพณิชยการ 
13.รอยละของผูเรียนสามารถ
วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ 

และมีรายไดระหวางเรียน 

-แบบสํารวจ 
-แบบบันทึก 
-แบบสอบถาม 

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

ปวช.4.26% 
   ปวส.   
48.93% 

   สาขาวิชา 4 สาขา 
การบัญชี การขาย 
การเลขานุการและ
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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บทท่ี  4  
จุดเนนในการพฒันาสถานศึกษา                                                                       

 ตามวิสัยทัศนของวิทยาลัย คือ  “จัดการศกึษาใหกับประชาชนอยางทัว่ถึงมีคุณภาพ ได 
 

มาตรฐานสากล”  วิทยาลัยไดกําหนดพนัธกิจ 3 ประการ คือ 
1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะความชํานาญ ในวิชาชพี กาวทนั

เทคโนโลยี  ไดมาตรฐาน  และมีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคมอยางเทาเทยีบ 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ จริยธรรม  และคานิยม พึงประสงคอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคมอยาง

มีความสุข 
3. ประสานความรวมมือกับชุมชน  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใชทรัพยากร  อยางมี

ประสิทธิภาพ 
โดยมียุทธศาสตรในการดาํเนนิการดังนี ้
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ  ความชํานาญ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมอยางมีความสุข 
- จัดการศึกษาดานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดมาตรฐาน 
- สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและสถานประกอบการในการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 
- จัดการศึกษาดวยระบบประกันคุณภาพ 
- จัดการเรียนการสอนและบริหารทรัพยากรโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
และมีกลยุทธในการดําเนินงาน  คือ 
กลยุทธที่  1   พัฒนาทักษะและความเชีย่วชาญเฉพาะดาน 
กลยุทธที่  2   ปรับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ใหเปน 
                     ที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธที่  3   เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และความรักในวิชาชีพ 
กลยุทธที่  4   สรางแรงจูงใจแกผูเรียน 
กลยุทธที่  5   พัฒนาระบบสนับสนุนการเรยีนการสอนวชิาชีพ 
กลยุทธที่  6   พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่  7   พัฒนาองคความรูและทักษะใหม 
กลยุทธที่  8   เสริมสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธที่  9   สรางความรูแกชุมชน และการใหบริการวชิาชีพอยางทั่วถึง 
กลยุทธที่  10 เนนการใชทรัพยากรรวมกันดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เพื่อเปนการเรงรัดพัฒนาสถานศึกษา  ระหวางปการศึกษา 2551 ถึงปการศึกษา  2554  วิทยาลัย
ไดจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี ้
ยุทธศาสตร  จัดการศึกษาดวยระบบประกันคุณภาพ 
กลยุทธ ปรับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหเปนทีย่อมรับของสังคม 
จุดเนน         การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยเรงดวน  ตามคําแนะนํา  ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
                      และประเมนิคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา  2551 - 2554 
1. ทํารายงาน SAR แยกหนวยงาน,สาขาวิชา 
เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน 

- โครงการอบรมสัมมนาการจัดทํา SAR แตละหนวยงาน 

2. สรางทัศนคติครู บุคลากร ในสถานศึกษา
ใหเกิดความรู ความเขาใจในการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 

- โครงการสัมนาการประกันคุณภาพ 

3. จัดทําแผนการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ บุคลากรทุก
คนตองรับทราบ 

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนการประเมินคุณภาพ 

4. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนหนึ่งวิทยาลัย
หนึ่งนวัตกรรม 

- โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งนวัตกรรม 

5. จํานวนนวัตกรรมโครงงาน,โครงการ 
สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยอยูในเกณฑ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับดี 

- นวัตกรรม  
โครงงาน,โครงการ สิ่งประดิษฐ 
- งานวิจัยและโครงการ 
- พัฒนาปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอร 
- จัดหาหองเรียนคอมพิวเตอร 
- จัดหาคอมพิวเตอร 

6. ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน - คนดีศรีอาชีวะ 
- เพื่อนชวยเพื่อน 
- พ่ีชวยนอง 
- เตือนกอนรีไทร 
- พบครูที่ปรึกษา 
- การวิจัย “ปญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน” 
- กูยืมเพื่อการศึกษา 
- ติดตามนักเรียนขาดเรียน 
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ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา  2551 - 2554 

7. พัฒนาวิทยาลัยเทคนิค 
แหงที่  2  เพื่อรองรับการเรียนการสอน  
ชางอุตสาหกรรมทั้งหมด และปรับปรุง
วิทยาลัยเทคนิคแหงที่ 1 เพื่อใหไดระดับ
มาตรฐาน 

- การพัฒนาศูนยวิทยบริการ 
- พัฒนาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 
- จัดหาโตะเกาอี้หองเรียน 
- พัฒนาเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
- ซอมแซมพัสดุและครุภัณฑ 
- จัดระบบความปลอดภัย 
- จัดสภาพภูมิทัศน 

8.พัฒนาระบบ IT  (ไอที) เพื่อใชในการเรียน
การสอน 

- จัดหาคอมพิวเตอรแตละสาขาวิชาใหพอเพียงตอการเรียน 
การสอน 
- จัดหาคอมพิวเตอรสนับสนุนงานบริการใหมมีประสิทธิภาพ 

9. เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร ในแตละ
สาขาวิชาใหมีอัตราสวนผูเรียนตอจํานวน
คอมพิวเตอร อยูในระดับดี 
 

- จัดหาครุภัณฑ 
- จัดซอมครุภัณฑ IT 
- ปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเนต 
- จัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส 
- ปรับปรุงระบบเชื่อมตอเครือขายศูนยขอมูล 
- จัดทําหองสมุดเปนหองสมุดมีชีวิตโดยใชระบบ IT 
- โครงการอบรมการใชโปรแกรมประเภทตางๆ แกครู,นักเรียน ประชาชน 
เชน โปรแกรมซอมคอมพิวเตอร 

10. เพิ่มจํานวนคนและชั่วโมง ของ
ผูเช่ียวชาญหรือภูมิปญญาทองถิ่นในการให
ความรูแกนักเรียน นักศึกษา 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชผูเช่ียวชาญและภูมิปญญาทองถิ่น 
- จัดทําเนียบผูเช่ียวชาญและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

11. จัดระบบ  5  ส  ใหมีผลการดําเนินงานที่
ชัดเจน 
 

- จัด BIG CLAENING  DAY 
- จัด  Clean  food good test 
- พัฒนาระบบภูมิทัศนของวิทยาลัยทั้ง 2 แหง 
- สานพฤกษศาสตรในโรงเรียน 
- เตาเผาขยะไรมลพิษ 
- ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- แยกขยะรีไชเคิล 
- ประกวดแผนกวิชาที่ไดมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
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ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา  2551 - 2554 

12. พัฒนาแผนการสอนใหครบทุกรายวิชา
และสามารถถือเปนแบบอยางใชในการสอน
แทนได 

- อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และพัฒนาแผนการเรียนรูใหเปน
แบบบูรณาการ 
- การประกวดแผนการเรียนรู 

13. เผยแพรผลงานของสถานศึกษา,ครู 
นักเรียน ออกสูระดับประเทศอยางตอเนื่อง 
 

- จัดทําวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัย 
- พัฒนาเว็บไซต 0www.skntc.ac.th  
- การประกวดนวัตกรรม,โครงงาน,โครงการ ,สิ่งประดิษฐ 
- เทคนิคปริทรรศน 

14. รักษาแผนงานดานบริการวิชาชีพสูชุมชน
ใหอยูในระดับดี 

- การสอนอาชีพระยะสั้น ใหกับประชาชน 
- การสอนซอมคอมพิวเตอร 
-โครงการรวมดวยชวยประชาชน 
- การตอยอดพัฒนาสินคา OTOP 
- ความรวมมือในการบริการความรูวิชาชีพ แกสถานประกอบการ 

15. จัดสรรและจัดหาแหลงเงินทุน เพื่อ
พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ของ
ครูและนักเรียน 

- จัดหาวัสดุ การศึกษาทุกสาขางาน 
- จัดหาวัสดุสํานักงาน 
- จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการอบรมการใชเครื่องมือ 
เครื่องจักร 
- การสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม โครงงาน,โครงการ งานวิจัย แตละ
สาขาวิชา 
- อบรมการทําวิจัย 
- พัฒนาการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
- การพัฒนา E-book 
- การพัฒนา E- Learning 

16. วิเคราะหขอสอบมาตรฐานวิชาชีพทุก
รายวิชา และจัดหาขอสอบที่เปนมาตรฐาน
กลางมาใชในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- การวิเคราะหขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- การประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
- การสอนซอมเสริมเพิ่มการสอนมาตรฐานวิชาชีพ 
- การจัดหาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพกลาง 

17. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ เพื่อการ
เช่ือมโยง วิทยาลัยเทคนิค 
แหงที่ 1 และวิทยาลัยเทคนิค 
แหงที่ 2 

- การเชื่อมตอการสื่อสาร ระหวางวิทยาลัยแหงที่ 1 และ แหงที่ 2 โดยระบบ
เครือขาย 
- การสํารวจความพึงพอใจ ของบุคลากร ในดานการประชาสัมพันธระหวาง
วิทยาลัยเทคนิคแหงที่ 1 และแหงที่ 2 
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ยุทธศาสตร   พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ความชํานาญ มีคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงาม   สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข 
กลยุทธ  พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
จุดเนน  2.  ดานคุณภาพผลผลิต 

2.1   พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ  ความชํานาญ  และมีคุณธรรม   จริยธรรม  อันดีงาม  สามารถดํารงชีวิต 
        อยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
 

ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2551 - 2554 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความชํานาญ - จัดทําเอกสารแนะแนว 
- แนะแนวสัญจร 
- ปรับปรุงการใหบริการขอมูล 
- ประเมินสภาพจริงในแตละสาขาวิชา 
- ประชุมผูปกครอง 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- สัปดาหวิทยาศาสตร 
- จัดหาอุปกรณวิทยาศาสตร 
- ประกวดสื่อการเรียนการสอน 
- ตอบปญหาวิชาการ 
- ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
- พัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
- รักษภาษา-ภูมิปญญาไทย 
- นิทรรศการวิชาโครงการ 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนัดีงาม และมี
ความรักในวิชาชีพ 

- การปฐมนิเทศอบรม จริยธรรม นักศึกษาใหม 
- อบรมวิชาชีพ 
- การเลือกตั้งคณะกรรมการ อชท.อธท. 
- วันพอแหงชาติ 
- ลูกเสือวิสามัญ 
เขาคาย 
- วันเด็กแหงชาติ 
- ประชุมสัมมนาทําแผนปฏิบัติการ 
- เขาคายอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ 
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ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2551 - 2554 

 

-- พิธีไหวครู 
- พิธีถวายเทียนจํานําพรรษา 
- เทิดพระเกียรติและเทิดทูนพระคุณแม 
- การแขงขันกีฬาภายใน 
- ประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ 
- กีฬาระดับภาคและระดับชาติ 
- ซอมเสริมนักเรียนที่ไมผานกิจกรรม 
- พัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษา 
- ตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
- ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด 
- ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 
 
 

3. สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ใน
ประสิทธิภาพ ของผูสําเร็จการศึกษา 

- ติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
- ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา 
- พิธีมอบประกาศนียบัตร 
- เผยแพรความรู “สมัครงานอยางไรใหไดงาน” 
- สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
- แนะแนวอาชีพและศึกษาตอ 
- นิเทศติดตามนักศึกษาขณะฝกงาน 
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ยุทธศาสตร   -   จัดการศึกษาดวยระบบประกันคณุภาพ 
  -   จัดการศึกษาดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดมาตรฐาน 
กลยุทธ  -   พัฒนาทักษะความเชีย่วชาญเฉพาะดาน 
  -   พัฒนาองคความรูและทักษะใหม 
  -   เสริมสรางนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
จุดเนน  3.   ดานการพฒันาการเรียนรูในองคกร 

 

3.1   พัฒนาผูสอนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในวิชาชีพ 
        ที่สอนการปฏิบัติหนาที่ และพัฒนาตนเอง ใหทนัเทคโนโลยี 
 

ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม    ปการศึกษา   2551 - 2554 

1. ครูผูสอนมีคุณวุฒิประสบการณ ในวิชาชีพที่
สอน มีความกาวหนาในเทคโนโลยี 

- อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
- นําคณะครู เจาหนาที่ นักการภารโรง ศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) 
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
- พัฒนาครูสายวิชาชีพ 20 ช่ัวโมง /ปการศึกษา 
- อบรมงานวิจัย 
- พัฒนาครูสูการเลื่อนวิทยฐานะ 
- ประชุมสัมมนาวิชาการ 
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ยุทธศาสตร   -   จัดการศึกษาดวยระบบประกันคณุภาพ 
  -   จัดการศึกษาดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดมาตรฐาน 
กลยุทธ  -   พัฒนาทักษะความเชีย่วชาญเฉพาะดาน 
  -   พัฒนาองคความรูและทักษะใหม 
  -   เสริมสรางนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
จุดเนน  3.   ดานการพฒันาการเรียนรูในองคกร 

3.2 พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผูเรียน พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี ในงานอาชีพ และ
สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 
 

ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2551 - 2554 

2. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
3. มีแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชา 

- พัฒนาหลักสูตร ปวช. เครื่องเรือน และตกแตงภายใน รวมกับบริษัท
บางกอกเฟอรนิเทค จํากัด 
- พัฒนาหลักสูตร ปวส. เครื่องเรือน และตกแตงภายใน รวมกับบริษัท
บางกอกเฟอรนิเทค จํากัด 
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีสถานประกอบการมีสวนรวม 
- ใหความรูเรื่องแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการวัดผล
ประเมินผลสภาพจริง (การปรับวิธีเรียน,เปลี่ยนวิธีสอน,ปฏิรูป 
การสอบ)  
- พัฒนาสื่อการสอน 
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน 
 นักศึกษา ใหม 
- การแขงขันกีฬาภายใน 
- เอกสารคูมือการฝกอาชีพ 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
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ยุทธศาสตร   สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน และสถานประกอบการ ในการใชทรัพยากรอยางมี 
                           ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ  -   สรางความรูแกชุมชนและการใหบริการอยางทั่วถึง 
  -   การใชทรัพยากรรวมกัน 
จุดเนน  4.   ดานการใหบริการ 
 
 
4.1   สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร  จัดระบบเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษา  รวมทั้งสงเสริม   
ความรวมมือ  กับสถานประกอบการ ชุมชน แหลงเรยีนรูตางๆ เพื่อ สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ  
 

ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2551 - 2554 

1. มีระบบเครือขายในการจัดอาชีวศึกษา
รวมทั้งสงเสริม ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน แหลงเรียนรู  เพื่อ
สนับสนุนจัดการศึกษาอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียน-โรงงาน 
- พัฒนาบุคลากรใหแกสถานประกอบการ 
- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
- เทียบโอนประสบการณ 
- จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- จัดนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝกงาน 
- อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- ทัศนศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตร   สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน และสถานประกอบการ ในการใชทรัพยากรอยางมี 
                           ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ  -   สรางความรูแกชุมชนและการใหบริการอยางทั่วถึง 
  -   การใชทรัพยากรรวมกัน 
จุดเนน  4.   ดานการใหบริการ 
 
4.2   สงเสริมใหมีการบริการวิชาชีพที่เปนประโยชนตอการพัฒนา  ชมุชน  ทองถ่ิน  เพื่อใหสังคมไทยเปน 
        สังคมแหงภูมิปญญา  และมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

ดานการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2551 - 2554 

2. สงเสริมใหมีการบริการวิชาชีพที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
3. จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
บริการวิชาชีพอยางพอเพียง 

- สอนอาชีพระยะสั้น 
- สอนซอมคอมพิวเตอร 
- 108 อาชีพ 
- ตอยอดพัฒนา OTOP 
- การสอนวิชาชีพรวมกับบริษัทบางกอกเฟอรนิเทค จํากัด 
- รวมดวยชวยประชาชน 
- ติดตามและประเมินผลโครงการ 
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
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ยุทธศาสตร   จัดการเรียนการสอน และบริหารทรัพยากร  โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ  -   พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
จุดเนน  5.  ดานการจดัการภายในองคกร 
5.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอนไดและเนนการมีสวนรวม  และใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดานการพฒันา โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2551 - 2554 

5.1.1 การบริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา การมีสวนรวมของประชาชน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1.2 การบริหารงานโดยมีระบบ
ฐานขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ 
- ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
- ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวะ 
- อาชีวะเพื่อแกปญหาความยากจน 
- จัดการองคความรูในการสรางผูประกอบการ 
- หลักสูตรผูประกอบการหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ที่ 686/ 2552 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาและหนวยงาน 
และภาพรวมวิทยาลัย ประจําปการศึกษา  2552 

__________________________________ 
  ดวยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ไดดําเนินการจดัทําการประกันคุณภาพภายใน  โดย
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของครูผูสอน  บุคลากรฝายสนับสนุน หนวยงาน และแผนกวชิาใหได
มาตรฐานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  43  ตัวบงชี้  พรอมทั้งจัดสงรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของแผนกวิชา ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2553 ไปยังวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย      อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ 12/2546  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2546  เร่ือง มอบอํานาจใหผูอํานวยการ
วิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการ  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
     1.1 นายเลอพงษ  พิไสยสามนตเขต         ประธานกรรมการ 
     1.2 นายสมศักดิ ์  สังขแกว                รองประธานกรรมการ 
     1.3 นายทินกร  คล่ีสุนทร                รองประธานกรรมการ 
     1.4 นายเอก   แกวชูเสน                รองประธานกรรมการ 
     1.5 นายชลิต  ลวนศิริ            กรรมการ 
     1.6 นางอุทุมพร  แกวสามศร ี           กรรมการ 
     1.7 นายสมชาย  โพธิกําพล           กรรมการ             
     1.8 นายสุทธิ  สิขัณฑกสมิต           กรรมการ 
     1.9 นางเพ็ญศรี  วงศแสนเจริญดี           กรรมการ 
     1.10 ส.อ.ธวัช  ปริญญาศาสตร            กรรมการ 
     1.11 นายสายณัห  ตรีอุดม              กรรมการและเลขานุการ 
     1.12 นายประพล  นิลใหญ                  กรรมการและผูชวยเลขานุกา 
 

/มีหนาที่ 
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  มีหนาท่ี   
1. กําหนดวิธีการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ใหคําแนะนํา   ปรึกษาการดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในของแผนกวิชาและ

หนวยงาน 
3. ประเมินภายในของแผนกวชิาและหนวยงานเชิงประจกัษ 
4. ตรวจสอบขอมูลรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ของแผนกวิชาและหนวยงาน 

 
2.  คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของแผนกวชิาและหนวยงาน 
     2.1 ฝายวชิาการ 
     2.1.1    นายสมศักดิ ์  สังขแกว           ประธานกรรมการ    
     2.1.2    นายจิรโรจน  ธีรไวทยะ            กรรมการ 
     2.1.3    นายชูชาต ิ  ทัฬหพัชรกุล            กรรมการ 
     2.1.4    นายบุญเติม  เผือกรมโพธ์ิ            กรรมการ 
     2.1.5    นายวินยั  รมบารมี            กรรมการ 
     2.1.6    นางดารณ ี  นามีผล             กรรมการ 
     2.1.7    นางเบญจมาศ  โพธิกําพล            กรรมการ 
     2.1.8    นางศรีพรรณ  จารุฑีฆัมพร            กรรมการ 
     2.1.9    นายบุญสืบ  โพธ์ิศรี             กรรมการ 
     2.1.10  นายณัฐ  เกิดสุขผล            กรรมการ 
     2.1.11  นายสัญชัย  ไตรญาณ            กรรมการ 
     2.1.12  นายสุรพล  อยูทรง             กรรมการ 
     2.1.13  นายชาตรี  ศรีคงแกว            กรรมการ 
     2.1.14  นายเอกชยั  วงศแสนเจริญดี            กรรมการ 
     2.1.15  นายเชิญขวัญ  พงษสาระนันทกุล           กรรมการ 
     2.1.16  นายวษิณ ุ  คอสุวรรณด ี            กรรมการ 
     2.1.17  นายมาโนชญ  เผ่ือนโภคา            กรรมการ 
     2.1.18  นางนันทวนั  ชุมแจง             กรรมการ 
     2.1.19  นางสาวทิพาพร สมพงษอินทร            กรรมการ 
     2.1.20  นายเกษม  สุขสบาย            กรรมการ                          
     2.1.21  นางเพ็ญศรี  วงศแสนเจริญดี              กรรมการและเลขานุการ 
 

/2.2 ฝายบริหารทรัพยากร 
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    2.2  ฝายบรหิารทรัพยากร 
     2.2.1    นายทินกร  คล่ีสุนทร                        ประธาน
กรรมการ    
     2.2.2    นางรุงรัตน  ไตรญาณ            กรรมการ 
     2.2.3    นางศรีสุดา  จันทรศร            กรรมการ 
     2.2.4    นางวรรณา  ทรงศิริโสภิณ            กรรมการ 
     2.2.5    นางสาวนารีรัตน ทองมั่ง             กรรมการ 
     2.2.6    นายอนุสรณ  จารุฑีฆัมพร            กรรมการ 
     2.2.7    นายสุวัฒ  มวงเขียว            กรรมการ 
     2.2.8    นายศิลปชัย  ทรงศิริโสภิณ            กรรมการ 
     2.2.9    นางณัฐกานต  สุธรรมชัย            กรรมการ 
     2.2.10  นางสาวชลธิชา จันทรทัด              กรรมการและเลขานุการ  
     2.3  ฝายพฒันาการศึกษา 
     2.3.1   นายเอก  แกวชูเสน           ประธานกรรมการ 
    2.3.2    นายสมเกียรต ิ  ภูมิชัยสุวรรณ                  กรรมการ 
    2.3.3    นายเชษฐนรินทร จุนเกต ุ             กรรมการ 
    2.3.4    นายชํานาญ  จับบาง             กรรมการ 
    2.3.5    นางบันจง  วรเดชจําเริญ            กรรมการ 
    2.3.6    นางวาสนา  ปาลรังษี             กรรมการ 
    2.3.7    นายสมยศ  แกวประทุมรัสม ี           กรรมการ 
    2.3.8    นางอรทัยภ  ทํามา               กรรมการและเลขานุการ 
    2.4  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
    2.4.1    นายสายัณห  ตรีอุดม                         ประธาน
กรรมการ   
    2.4.2    นางศิริพร  ศรีสัมฤทธิ์            กรรมการ 
    2.4.3    นายสมศักดิ ์  ทับทัน             กรรมการ 
    2.4.4    นายชลิต  ลวนศิริ             กรรมการ 
    2.4.5    นายวิวัฒน  มงคลเพ็ชร            กรรมการ 
    2.4.6    นายประพล  นิลใหญ             กรรมการ 
    2.4.7    นางฐานวีร                    ณ  นคร               กรรมการ 
    2.4.8   นางสาวกาญจนา กลุคง               กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี   

1. ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนกและหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและ สมศ. 

2. ใหคําแนะนํา  ปรึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพของบุคลากรตามสายงานให
เปนไปตามมาตรฐานอาชีวศกึษาและ สมศ. 

3. ตรวจสอบและรับรองขอมูลผลการปฏิบัติงานของฝาย/แผนกวิชาและหนวยงาน 
4. จัดสงผลการประเมินตนเอง(SAR) ของแผนกวิชาและหนวยงานตามปฎิทินการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
     

3  คณะกรรมการจัดทําแฟมและรวบรวมขอมูลของแผนกวิชา 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

3.1 แผนกวิชาชางกอสราง 
นายชาตรี          ศรีคงแกว 
 
นายสมชาย       โพธิกําพล 
นายโสรัจ          นาคทัต 
นายจิรวัฒน       พิธานเกื้อกูล 

 
ประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 1 - 7ตัวบงช้ีท่ี 1 - 43  และจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา 
 

3.2 สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
นายเชิญขวัญ  พงษสาระนันทกุล 

  
มาตรฐานที่ 1 - 7  ตัวบงช้ีท่ี 1 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา 

3.3 สาขาวิชาเครื่องมือกล 
นายณัฐ            เกิดสุขผล 
 
นายพันศักดิ์     บุญปก 
นายอนุสรณ     จารุฑีฆัมพร 
นายณรงคชัย    ซื่อสัตย 
นายเกษม          สุขสบาย 
นายสุขุม           ปตานุสร 
ส.อ.ธวัช            ปริญญาศาสตร 
นายวีระ             ชานนท 
นายกันตพัฒน   อริยะพิทักษ 

 
ประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
มาตรฐานที่ 7  ตัวบงช้ีท่ี  42 – 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา 
มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีท่ี 1 - 12 
มาตรฐานที่  4  ตัวบงช้ีท่ี 33 - 34 
มาตรฐานที่  4  ตัวบงช้ีท่ี  33 - 34 
มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีท่ี  39 - 41 
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี  35 - 38 
มาตรฐานที่  4  ตัวบงช้ีท่ี  33 - 34 
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี 35 - 38 
มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีท่ี 39 - 41 

/มีหนาที่ 
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นายอสิ              เฮงทวีทรัพยสริิ 
นายอภริักษ       หงสทอง 

กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 13 - 20 
มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีท่ี 28 - 32 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 นายธวัฒน         พรประเสริฐ 
นายกานต        นุมศิริ 
นายศุภชัย        บริสุทธิ์พงศากุล 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 21 – 27 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 21 - 27 
มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีท่ี 28 - 32 

3.4 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอม
บํารุง 
นายชูชาติ        ทัฬหพัชรกุล 
 
นายสมศักดิ์     ทับทัน 
นายอัครชัย      ขวัญชื้น 
นายธํารงค       วุฒิธนากรกุล 
นายสุทธิ          สิขัณฑกสมิต 
นายชลธิต         นุชเนตร 
นายพรมงคล     วรนาม 
นายกิตติศักดิ์     ยี่สุนศรี 
นายวุฒิชัย          ใจมิภักดิ์ 
นายทองพิทักษ   พยานอน 
นายสมชาย         นอยทรัพย 
นายราเมศ          จางผล 

 
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
มาตรฐานที่ 6,7  ตัวบงช้ีท่ี 39,42 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา 
มาตรฐานที่  3,6  ตัวบงช้ีท่ี 28 - 30 ,41 
มาตรฐานที่   5  ตัวบงช้ีท่ี  35 - 38 
มาตรฐานที่   2  ตัวบงช้ีท่ี 16 - 17 
มาตรฐานที่   3  ตัวบงช้ีท่ี 31 - 32 
มาตรฐานที่   1  ตัวบงช้ีท่ี 7 - 10 
มาตรฐานที่   2  ตัวบงช้ีท่ี  22 - 27 
มาตรฐานที่   1  ตัวบงช้ีท่ี 1 - 6 
มาตรฐานที่   6  ตัวบงช้ีท่ี  39 - 40  
มาตรฐานที่   1,4  ตัวบงช้ีท่ี 11 - 12, 33 - 34 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 18 - 21 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 13 - 15 

3.5 สาขาวิชาโลหะการ 
นายบุญเติม        เผือกรมโพธิ ์
 
นายสมเกียรติ     นันทรัตนพงศ 
นายประดิษฐ     ดีกระจาง 
นายอนุกูล         จรัสศรีพิบูลย 
นายบรรจง         เฟองฟู 
นายชูศักดิ์          เจริญสุวรรณกุล 
นางสาวทิวาพร  กาหลง 
นายชรินทร        ศรสง 

 
ประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่  1 - 7  ตัวบงช้ีท่ี  1 -  43 และจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา 
 

3.6 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส 
นายเอกชัย           วงศแสนเจริญดี 

 
ประธานกรรมการ 

 
มาตรฐานที่ 6,7 ตัวบงช้ีท่ี 39 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเอง

/นายธวัฒน 
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นายมาโนชญ         เผื่อนโภคา 

 
กรรมการ 

ของแผนกวิชา 
มาตรฐานที่  ตัวบงช้ีท่ี  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 นายเอกรินทร      สินทะเกิด 
นายกนกศักดิ์       มุธิโต 
นายสมเกียรติ      ภูมิชัยสุวรรณ 
นายวิวัฒน            มงคลเพ็ชร 
นายกิตติภพ          ปานคณินทร 
นางพวงทิพย          อิ่มธนบัตร 
นายเชษฐนรินทร   จุนเกตุ 
นางสาววรรณกร    สิทธิ์กลาง 
นายปยพันธ           นารถเมธี 
นายจรัล                 อวมประทุม 
นายกิตติศักดิ์         กลองชู 
นางสาวชุลีรัตน     ซุนเจา 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 1  ตัวบงช้ีท่ี 1 - 12 
มาตรฐานที่    ตัวบงช้ีท่ี 
มาตรฐานที่ 1   ตัวบงช้ีท่ี 1 - 12 
มาตรฐานที่  4,5   ตัวบงช้ีท่ี 33 - 34,35 - 38 
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี 35 - 38 
มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีท่ี 28 - 32 
มาตรฐานที่  4  ตัวบงช้ีท่ี 33 - 34 
มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีท่ี 28 - 32 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 13 - 27 
มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีท่ี 39 - 41 
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี 35 - 38 
มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีท่ี 39 - 41 

3.7 สาขาวิชาชางไฟฟา 
นายวิษณุ             คอสุวรรณดี 
 
นายสวง              ชุมแจง 
นายธนะ             จันทรออน 
นายจอม              นามีผล 
นายนิรันดร         ศุกรสุนทร 
นายสิทธิพร         ตันประเสริฐ 
นายปราโมช        สําลีรวง 
นายสุรศักดิ์          ไทรไกรกระ 
นายณรงค            สังขแกว 
นางสาววิลาวลัย   สงแสงแกว 

 
ประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่ 1 - 7 ตัวบงชีท้ี่ 1 - 43 และจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา 
 

3.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
นายบุญสืบ           โพธิ์ศรี 
นายศิลปชัย          ทรงศิริโสภณิ 
นางสาวสุปราณี    กันแตง 

 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
มาตรฐานที่ 6,7 ตัวบงช้ีท่ี 39 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเองฯ 
มาตรฐานที่  1,2     ตัวบงช้ีท่ี  1 - 27 
มาตรฐานที่   3,4,5  ตัวบงช้ีท่ี 28 - 38 

3.9 กลุมพ้ืนฐาน   

/ 

/นายเอกรินทร  สินทะเกิด 
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นายจิรโรจน          ธีรไวทยะ 
 

ประธานกรรมการ 
 

มาตรฐานที่ 1 - 7ตัวบงช้ีท่ี  1 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
 นายสมยศ       แกวประทุมรัสมี 

นายชลิต           ลวนศิร ิ
นายภิญโญ        ปยะกุล 
นายสุวัฒ           มวงเขียว 
นายชํานาญ       จับบาง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

3.10 แผนกวิชาสามญั-สัมพันธ 
นายสุรพล         อยูทรง 
 
นางพรรษชล   พึ่งสุนทรศิริมาศ 
นางเพ็ญศรี       วงศแสนเจริญดี 
นางสาวทิพาพร  สมพงษอินทร 
นางอุทุมพร   แกวสามศรี 
นายโสภณวิชญ   ยิ้มขาว 
นายประพล          นิลใหญ 
นางนันทวัน          ชุมแจง 
นางสาวอรษา        วิไลพันธุ 
นางวาสนา             ปาลรังษี 
นางดวงนภา           สุคํา 
นางสาวภัทรินทร   มุนเชย 
นายจักรพันธ          พึ่งเมือง 
นายจตุพงษ            ลี้ประเสริฐ 
นายกัมพล              พูนนาม 
นายอภิสิทธิ์            ชูลขันธ 
นางสาวสุริศา         พันสุไพร 
นางสาวอารียรตัน   โพธิ์สวัสดิ์ 
นางสาวกาญจนา    กุลคง 
นางสาวระเบียบ       พรรณไฟ 
นายอลงกฤต        ตราชู 
นางสาวศริยา       สูตรประสิทธิ์ 

 
ประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่  6 ตัวบงช้ีท่ี 39 - 41 และจัดทํารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา 
มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีท่ี 4 
 
 
มาตรฐานที่  7  ตัวบงช้ีท่ี 42 - 43 
มาตรฐานที่  4  ตัวบงช้ีท่ี 33 
มาตรฐานที่ 7   ตัวบงช้ีท่ี 42 - 43 
มาตรฐานที่ 1   ตัวบงช้ีท่ี  3 
มาตรฐานที่ 1   ตัวบงช้ีท่ี  4 
 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี  23 
มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีท่ี  39 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี  18 - 21 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี  18 - 21 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี  18 - 21 
มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีท่ี  22 
มาตรฐานที่  2,3  ตัวบงช้ีท่ี  21,25,27 
มาตรฐานที่ 1,2  ตัวบงช้ีท่ี 5,6,25 
มาตรฐานที่  1,2  ตัวบงช้ีท่ี 5,6 
มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีท่ี  5,6 
มาตรฐานที่  1,2  ตัวบงช้ีท่ี 5,15 
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี 35 - 38 

 

/นายสมยศ  แกวประทุมรัสมี 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

3.11 สาขาวิชาการขาย 
นางศรีพรรณ          จารุฑีฆัมพร 
 
นางสาวเรณู           มานะกุล 
นางณัฐกานต        สุธรรมชัย 
นางสุณี                 สุขสบาย 
นางสังวาลย          อยูทรง 
นางพรภรรณ        ประยงคหอม 

 
ประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงช้ีท่ี 42 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 13 - 27  
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี 35 - 38  
มาตรฐานที่  3,4  ตัวบงช้ีท่ี  28 - 34 
มาตรฐานที่   6  ตัวบงช้ีท่ี 39 - 41 
มาตรฐานที่   1  ตัวบงช้ีท่ี 1 - 12 

3.12 สาขาวิชาการบัญชี 
นายวินัย                   รมบารมี 
 
นางฐานวีร                ณ  นคร 
นางสาวนารีรัตน       ทองมั่ง 
นางสาวชลธิชา         จันทรทัด 
นางศิริพร                  ศรีสัมฤทธิ์ 
นางศรีสุดา                จันทรศร 
นางจารุวรรณ            มีธรรม 
นางอรทัยภ                ทํามา 
นางสาวอังคณา          ทองจุฑา 

 
ประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบงช้ีท่ี 42 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา 
มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีท่ี 39 - 41 
มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีท่ี 1 - 5 
มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีท่ี 6 - 11 
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี 35 - 38 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี 20 - 27 
มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีท่ี 28 - 32 
มาตรฐานที่  4  ตัวบงช้ีท่ี 33 - 34 
มาตรฐานที่  2  ตัวบงช้ีท่ี  12 - 19 

3.13 สาขาวิชาเลขานุการ 
นางดารณี                นามีผล 
นางรุงรัตน             ไตรญาณ 
นางบันจง              วรเดชจําเรญิ 
นางธมกร                ปนมังกร 
นางวรรณี               ชิดเชื้อวงศ 

 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 1 - 7 ตัวบงช้ีท่ี 1 - 43และจัดทํารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา 
 

/3.11 สาขาวิชาการขาย 
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3.14 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
นางเบญจมาศ         โพธิกําพล 
นางวรรณา          ทรงศิริโสภิณ 
นางสาวสุกัญญา      ดวงเอียด 
นายเมธัญ                เทียมถนอม 
นายเกรียงไกร       ศิริสุวรรณ 
นางสาวอรวรรณ       โมบัณฑิต 

 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 6,7 ตัวบงช้ีท่ี 39 - 43 และจัดทํารายงานประเมินตนเองฯ 
มาตรฐานที่  2   ตัวบงช้ีท่ี 13 - 27 
มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีท่ี  35 - 38 
มาตรฐานที่  4  ตัวบงช้ีท่ี  33 - 34 
มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีท่ี  28 -32 
มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีท่ี 1 - 12 

 

มีหนาที ่
1. รวบรวมขอมลูผลการปฏิบัติงานของแผนกวิชาตามมาตรฐานและตวับงชี้ 
2. จัดทําแฟมมาตรฐานการประกันคณุภาพของแผนกวิชา 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแผนกวิชา 

 
 

4. คณะกรรมการรวบรวมขอมูลและจัดทําสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาพรวมของวิทยาลัย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
4.1 นางเพ็ญศรี           วงศแสนเจริญดี 

นายศิลปชัย           ทรงศิริโสภิณ 
นายสวง                 ชุมแจง 
นายราเมศ             จางผล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 1  ตัวบงชี้ที่ 1 

4.2 นางเพ็ญศรี           วงศแสนเจริญดี 
นายศิลปชัย           ทรงศิริโสภิณ 
นายราเมศ             จางผล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 2 

4.3 นางนันทวัน         ชุมแจง 
นายโสภณวิชญ    ยิ้มขาว 
นางสาวสุริศา      พันสุไพร 
นายจกัรพันธ        พึ่งเมือง 
นายอลงกฤต         ตราชู 
นางสาวศริยา        สูตรประสิทธิ์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 3 

4.4 นางพรรษชล        พึ่งสุนทรศิริมาศ
นางสาวกาญจนา  กุลคง 
นางสาวอารีรัตน   โพธิ์สวัสดิ์ 
นางสาวอรษา       วิไลพันธุ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 4 

/มีหนาที่ 
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4.5 นายบุญสืบ          โพธ์ิศรี 
นางวรรณา          ทรงศิริโสภิณ 
นางสาวสุกัญญา  ดวงเอียด 
นายเมธัญ            เทียนถนอม 
นางเบญจมาศ     โพธิกําพล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 5 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้
 นางสาวสุปราณี  กันแตง กรรมการและเลขานุการ  

4.6 นางสาวภัทรินทร  มุนเชย 
นางสาวอารีรัตน  โพธ์ิสวัสดิ์ 
นางสาวสุริศา      พันสุไพร 
นางสาวระเบยีบ   พรรณไฟ 
นางสาวกาญจนา   กุลคง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่   1 ตัวบงชี้ที ่6 

4.7 นางเพ็ญศรี      วงศแสนเจรญิดี 
นายศิลปชัย     ทรงศิริโสภิณ 
นายราเมศ       จางผล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 7 

4.8 นางเพ็ญศรี      วงศแสนเจรญิดี 
นายศิลปชัย     ทรงศิริโสภิณ 
นายราเมศ       จางผล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 8 

4.9 นางเพ็ญศรี      วงศแสนเจรญิดี 
นายศิลปชัย     ทรงศิริโสภิณ 
นายราเมศ       จางผล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 9 

4.10 นางเพ็ญศรี      วงศแสนเจรญิดี 
นายศิลปชัย     ทรงศิริโสภิณ 
นายราเมศ       จางผล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 10 

4.11 นางบันจง       วรเดชจําเริญ 
นายพรมงคล   วรนาม 
นายเอกรนิทร  สินทะเกดิ 
นายวิษณุ         คอสุวรรณด ี

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 11 

4.12 นางบันจง       วรเดชจําเริญ ประธานกรรมการ มาตรฐานที่  1 ตัวบงชี้ที่ 12 

/นางสาวสุปราณี  กันแตง 
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นายพรมงคล   วรนาม 
นายเอกรนิทร  สินทะเกดิ 
นายวิษณุ         คอสุวรรณด ี

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
4.13 นายมาโนชญ   เผ่ือนโภคา  

น.ส.เสาวภา    หกเหลี่ยม 
นายสวง         ชุมแจง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 13 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้
4.14 นางอุทุมพร           แกวสามศรี 

นายจกัรพันธ         พึ่งเมือง
นางสาวสุริศา         พันสุไพร 
นายจตพุงษ            ล้ีประเสริฐ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 14 

4.15 นางอุทุมพร           แกวสามศรี 
นางสาวอารียรัตน  โพธ์ิสวัสดิ์ 
นางสาวสุริศา         พันสุไพร 
นางสาวกาญจนา    กุลคง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 15 

4.16 นางศิริพร              ศรีสัมฤทธ์ิ 
นางสาวนารีรัตน   ทองมั่ง 
นางวรรณา            ทรงศิริโสภิณ 
นางสาวชลธิชา     จันทรทัด 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 16 

4.17 นางวรรณา         ทรงศิริโสภิณ 
นายสมศักดิ์       ทับทัน 
นายบุญเติม        เผือกรมโพธ์ิ 
นายสุวัฒ            มวงเขียว 
นายเชิญขวัญ    พงษสาระนนัทกุล 
นายชาตรี           ศรีคงแกว 
นายณัฐ              เกิดสุขผล 
นายเอกรนิทร    สินทะเกดิ 
นายจอม            นามีผล 
นายศิลปชัย       ทรงศิริโสภิณ 
นางเบญจมาศ   โพธิกําพล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 17 

/4.14 
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4.18 นายสุวัฒ              มวงเขียว 
นายอสิ                เฮงทวีทรัพยสิริ 
นายทองพิทกัษ   พยานอน 
นางสาวทิวาพร    กาหลง 
นางสาววรรณกร  สิทธิ์กลาง 
นางสาววิลาวลัย   สงแสงแกว 
นายชํานาญ           จับบาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 18 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้

 นายอภิสิทธิ์          ชูลขันธ 
นางพรภรรณ        ประยงคหอม 
นางสาวอังคณา     ทองจุฑา 
นางสาวอรวรรณ  โมบัณฑติ 
นายจิรวัฒน          พิธานเกื้อกูล 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

4.19 นางนันทวัน          ชุมแจง 
นางรุงรัตน            ไตรญาณ 
นางดวงนภา            สุคํา 
นางสาวภัทรินทร    มุนเชย 
นายสมศักดิ์             ทับทัน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 19 

4.20 นายอนุสรณ         จารุฑีฆัมพร 
นายณัฐ                 เกิดสุขผล       
นายชูชาติ             ทัฬหพัชรกุล 
นายบุญเติม          เผือกรมโพธ์ิ 
นายวิษณุ             คอสุวรรณดี 
นายเอกชยั          วงศแสนเจริญดี 
นายชาตรี            ศรีคงแกว 
นายเชิญขวัญ      พงษสาระนนัทกุล 
นายบุญสืบ          โพธิ์ศรี 
นายจิรโรจน        ธีรไวทยะ 
นายสุรพล            อยูทรง 
นายวินัย              รมบารมี 
นางศรีพรรณ       จารุฑีฆัมพร 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 20 

/นายอภิสิทธิ์  ชูลขนัธ 
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นางดารณี            นามีผล 
นางเบญจมาศ      โพธิกําพล            

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

4.21 นายสุวัฒ             มวงเขียว 
นายอสิ                เฮงทวีทรัพยสิริ 
นายทองพิทกัษ   พยานอน 
นางสาวทิวาพร    กาหลง 
นางสาววรรณกร  สิทธิ์กลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 21 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้

 นายชํานาญ           จับบาง 
นายอภิสิทธิ์          ชูลขันธ 
นางพรภรรณ        ประยงคหอม 
นางสาวอังคณา     ทองจุฑา 
นางสาวอรวรรณ  โมบัณฑติ 
นายจิรวัฒน          พิธานเกื้อกูล 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

4.22 นางศรีสุดา        จันทรศร 
นางสาวจินตนา   สวนสมจิตร 
นางสาวณาตยา   วรรณรังษ ี
นางสาวรัตนา     เต็มนุช 
นายศภุชัย           บริสุทธิ์พงศากุล 
นางสาวอรษา     วิไลพันธ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 22 

4.23 นางเพ็ญศรี        วงศแสนเจริญดี 
นางฐานวีร         ณ  นคร 
นายพรมงคล       วรนาม 
นางสาวภัทรินทร  มุนเชย 
นางดวงนภา      สุคํา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 23 

4.24 นางสาวทิพาพร    สมพงษอินทร
นางสาวรุงนภา      สําเภาทอง 
นายโสภณวิชญ     ยิ้มขาว 
นายวิวัฒน            มงคลเพ็ชร 
นางสังวาลย           อยูทรง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 24 

4.25 นางวรรณี            ชิดเชื้อวงศ ประธานกรรมการ มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 25 

/นายชํานาญ  จับบาง 
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นางสาววิลาวลัย  สงแสงแกว 
นายอสิ                เฮงทวีทรัพยศิริ 
นางสังวาลย        อยูทรง 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
4.26 นางศรีสุดา          จันทรศร 

นายศภุชัย           บริสุทธิ์พงศากุล 
นางสาวจินตนา  สวนสมจิตร 
นางสาวรัตนา     เต็มนุช 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 26 

4.27 นางศรีสุดา          จันทรศร ประธานกรรมการ มาตรฐานที่  2 ตัวบงชี้ที่ 27 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้

 นายศภุชัย           บริสุทธิ์พงศากุล 
นางสาวจินตนา  สวนสมจิตร 
นางสาวรัตนา     เต็มนุช 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

4.28 นายวิษณุ         คอสุวรรณด ี
นางบันจง        วรเดชจําเริญ 
นางวรรณกร    สิทธิ์กลาง 
นายโยธิน        สะอาดศรี 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่ 28 

4.29 นายสมยศ         แกวประทุมรัสมี 
นางวาสนา       ปาลรังษี 
นายกนกศกัดิ์    มุธิโต 
นายโสภณวิชญ    ยิ้มขาว 
นายบรรจง          เฟองฟ ู
นางศรีพรรณ       จารุฑีฆัมพร 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่ 29 

4.30 นายศิลปชัย          ทรงศิริโสภิณ 
นางเพ็ญศรี           วงศแสนเจริญ 
นางสาวศรีโสภา   ลิมปโชติพงษ 
นางเบญจมาศ     โพธิกําพล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่ 30 

4.31 นายสมเกยีรติ      ภูมิชัยสุวรรณ 
นางสาวศรีวภิา     ปราศัย 
นายภิญโญ           ปยะกุล 
นางอรทัยภ         ทํามา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่ 31 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้
4.35 นายชลิต                ลวนศิริ 

นายกิตติภพ          ปานคณินทร 
นายบรรจง             เฟองฟ ู
นางดวงนภา           สุคํา 
นางสาวอารียรัตน    โพธ์ิสวัสดิ ์
นายอลงกฤต           ตราชู 
นางสาวศริยา          สูตรประสิทธิ์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที ่35 

4.36 นางณัฐกานต          สุธรรมชัย 
นางสาวเรณู            มานะกุล 
นายสมศักดิ์             ทับทัน 
นายชํานาญ              จับบาง          

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที ่36 

4.37 นางศิริพร             ศรีสัมฤทธิ์ 
นางสาวนารีรัตน  ทองมั่ง 
นางสาวชลธิชา    จันทรทัด 
นางสาวชลารัตน  ทรงอุบล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่ 37 

4.38 นางณัฐกานต      สุธรรมชัย 
นางสาวเรณู         มานะกุล 
นายสมศักดิ์          ทับทัน 
นายชํานาญ          จับบาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่ 38 

4.39 นางศรีสุดา          จันทรศร ประธานกรรมการ มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่ 39 

4.32 นายสมเกยีรติ      ภูมิชัยสุวรรณ 
นางสาวศรีวภิา     ปราศัย 
นายภิญโญ           ปยะกุล 
นางอรทัยภ         ทํามา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่ 32 

4.33 นายสมยศ            แกวประทมุรัสมี 
นายโสภณวิชญ    ยิ้มขาว 

ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  4  ตัวบงชี้ที่ 33 

4.34 นางศิริพร               ศรีสัมฤทธ์ิ 
นางสาวนารีรัตน    ทองมั่ง 
นางสาวชลธิชา      จันทรทัด 
นางสาวชลารัตน    ทรงอุบล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  4  ตัวบงชี้ที่ 34 

 

/4.35 
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นายศภุชัย            บริสุทธิ์พงศากุล 
นางสาวจินตนา   สวนสมจิตร 
นางสาวรัตนา      เต็มนุช 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
4.40 นางศรีสุดา          จันทรศร 

นายศภุชัย            บริสุทธิ์พงศากุล 
นางสาวจินตนา   สวนสมจิตร 
นางสาวรัตนา      เต็มนุช 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่ 40 

4.41 นายสมศักดิ์           ทับทัน 
นายเอกรนิทร        สินทะเกดิ 
นางสาวรพีพร       ชาวไรออย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่ 41 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้

 นางสาวสุพรรษา    เอี้ยงชะอุม 
นางสาวกานดา      ปนวิถี 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

4.42 นายประพล           นิลใหญ 
นางอุทุมพร            แกวสามศรี 
นายชลิต                 ลวนศิริ 
นางสาวอารียรัตน   โพธ์ิสวัสดิ์ 
นางสาวกาญจนา      กุลคง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่ 42 

4.43 นายประพล           นิลใหญ 
นางอุทุมพร            แกวสามศรี 
นายชลิต                 ลวนศิริ 
นางสาวอารียรัตน   โพธ์ิสวัสดิ์ 
นางสาวกาญจนา      กุลคง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 7  ตัวบงชี้ที่ 43 

 
 

มีหนาที ่
1. ปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานเปาหมายการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานอาชีวศึกษาและมาตรฐาน สมศ. 
2. ปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลในระบบ  PDCA 
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3. จัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติงานสรุปแบบประเมินผลใหเปนปจจุบันและเปนระบบเพื่อ
งายตอการสืบคน 

4. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
 

5. คณะกรรมการประเมินประเมินผลการทํางาน 
    5.1   นายสายัณห           ตรีอุดม                  ประธานกรรมการ 
    5.2   นางเพญ็ศรี    วงศแสนเจริญดี  กรรมการ      
    5.3   นางอุทุมพร      แกวสามศร ี  กรรมการ 
    5.4   นายชลิต   ลวนศิริ   กรรมการ 
    5.5   นางสาวอารียรัตน  โพธิ์สวัสดิ์  กรรมการ 
     5.6   นายประพล   นิลใหญ   กรรมการและเลขานุการ 
     5.7   นางสาวกาญจนา  กุลคง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 
   
    มีหนาที ่

รวบรวมขอมลูประเมินผลการดําเนินงานของแตละสวนตามคําสั่งและสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอตอผูบริหารตอไป 

 
ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับแตงตั้งคําสั่ง  ขอใหปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจและ

มีประสิทธิภาพ สําเร็จลุลวง บังเกิดผลดีตอสวนราชการและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
 
ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 

                                    ส่ัง    ณ    วันที่ 19 สิงหาคม   2552 
 
 
 
 

 
                                              (นายเลอพงษ     พิไสยสามนตเขต) 

                                              ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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